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PRZEJRZYSTOŚĆ Z CERTYFIKATEM

W NUMERZE
● SPECJALNY

DODATEK:
PORADNIK MEDYCZNY
– informacje na temat
przyjęć lekarzy specjalistów
w poszczególnych przychodniach
oraz w szpitalu powiatowym.
● 21 grudnia o godz. 15.00
w Parku Kopernika – Wigilijne
Spotkanie Opłatkowe
● „Tańcząca” fontanna
stanie na placu Hallera – projekt
na 750-lecie
● Uczciliśmy 90. rocznicę
odzyskania niepodległości –
Tczew w biało-czerwonych
flagach
● Chór „Echo” śpiewa od 85 lat.

Urząd Miejski w Tczewie znalazł się w gronie 16 gmin – laureatów ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”. Laureaci „Przejrzystej
Polski” to ścisła elita lokalnych samorządów. Aby zdobyć wyróżnienie muszą nie tylko działać w oparciu o 6 zasad dobrego rządzenia
(przejrzystość, brak tolerancji dla korupcji, partycypacja społeczna,
przewidywalność, fachowość, rozliczalność), ale też „zabłysnąć” na
tle innych gmin, a tych jest w Polsce blisko 2,5 tys.
Jako nagrody, oprócz certyfikatu na lata 2008-2010, organizatorzy akcji
przekazali Urzędowi Miejskiemu w Tczewie materiały promocyjne – m.in. tablicę informującą o akcji oraz specjalnie wydane dla Tczewa folderki.

W grudniu „PM” z kolędami
W grudniowym numerze „Panoramy Miasta” czekać będzie prezent dla
wszystkich naszych Czytelników. Do
każdego numeru gazety dołączymy płytę
z kolędami. Będzie to płyta niezwykła –
kolędy zaśpiewają proboszczowie tczewskich i starogardzkich parafii.
Świąteczny numer „PM” ukaże się ok.
20 grudnia, będzie go można otrzymać
m. in. podczas Wigilijnego Spotkania Opłatkowego 21 grudnia w Parku Kopernika.

Więcej na str. 3.
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Komunikacja miejska

Od kwietnia – bilet elektroniczny

XXVIII SESJA
Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Tczewie na dzień 27 listopada 2008 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I.
1.
2.
3.
4.

Część pierwsza:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 30 października 2008 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 30 października do 26 listopada 2008 r.

Projekt karty miejskiej.
Od 1 kwietnia przyszłego roku użytkownicy komunikacji miejskiej
w Tczewie będą posługiwali się biletem elektronicznym – kartą miejską.
System ten pozwoli na dokładniejsze określenie liczby przejazdów ulgowych oraz przemieszczania się pasażerów. Równocześnie bilet elektroniczny ma powiązać system komunikacyjny Tczewa i aglomeracji trójmiejskiej. Kolejne zapowiadane zmiany to uzależnienie cen biletów od
długości przejechanej trasy.
Równolegle z biletem elektronicznym funkcjonować będą bilety tradycyjne. Nadal u kierowcy będzie możliwość zakupienia biletu jednorazowego.
Już od 1 stycznia natomiast zmienią się ceny biletów obowiązujących
na liniach obsługiwanych przez ZKM Veolia Tczew. Cena biletów miesięcznych pozostanie bez zmian. Jednorazowy bilet na przejazd autobusem zdrożeje ze 1,90 na 2,10 zł. (biletu ulgowy z 0,95 do 1,05 zł). Taryfy
publikujemy w dodatku z uchwałami Rady Miejskiej.
Opłaty te będą obowiązywać w tzw. okresie przejściowym od 1 stycznia do 31 marca br. Od 1 kwietnia wejdzie w życie uchwała w sprawie
opłat za przewozy osób środkami komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011 (nr XXI/174/2008), którą podjęli radni w maju br.

24 listopada, godz. 17.00

Prezydent zaprasza
na debatę budżetową
Prezydent Tczewa zaprasza mieszkańców miasta Tczewa do udziału w publicznej debacie dotyczącej projektu budżetu miasta na 2009 r.
Spotkanie będzie okazją do przedstawienia propozycji i oczekiwań, jakie
wobec przyszłorocznego budżetu miasta mają mieszkańcy, organizacje,
instytucje, a także poznania propozycji samorządu dotyczących dochodów, wydatków, inwestycji planowanych na 2009 rok.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 24 listopada o godz.
17.00 w sali konferencyjnej (nr 8) Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców
miasta Tczewa, w tym debaty budżetowej, określa § 3 ust. 1 pkt 3 Uchwały
Nr XLIX/448/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006 r.

II . Część druga:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009
i Diagnozy stanu problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Tczewie,
7.2 porozumienia międzygminnego,
7.3 przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
7.4 nadania nazw nowo projektowanym ulicom, położonym w Tczewie na terenie przy ul. Głowackiego,
7.5 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej – część działki 21/18 oraz 21/1
7.6 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej – część działki 148/44,
7.7 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście
Tczewie na rok 2009,
7.8 określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
7.9 zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
7.10 ustalenia wysokości diet dla radnych,
7.11 przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za
zaległości podatkowe,
7.12 nadania Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medalu
,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
7.13 nadania Panu Józefowi Bejgrowiczowi Medalu ,,PRO
DOMO TRSOVIENSI”,
7.14 nadania Panu Janowi Stachowiczowi Medalu ,,PRO
DOMO TRSOVIENSI”,
7.15 nadania Panu Bernardowi Kapichowi Medalu ,,PRO
DOMO TRSOVIENSI”,
7.16 nadania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa”.
8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
9. Wolne wnioski, oświadczenia.
Porządek sporządzono 5 listopada b.r.

ILU NAS JEST?
Na początku listopada 2008 r. w Tczewie zameldowanych było
60 171 osób, w tym 59 149 na pobyt stały i 1022 na pobyt czasowy.
Od początku października 2008 r. przybyło 88 mieszkańców miasta.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Prezydent Miasta, Zenon Odya przyjmuje interesantów – w środy od godz. 1400 do 1600.
Zastępcy Prezydenta Miasta, Mirosław Pobłocki – w poniedziałki od godz. 1400 do 1500,
Zenon Drewa – w poniedziałki od godz. 1400 do 1530.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Mroczkowski – w środy od godz. 1545 do 1645.
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, naczelnicy i pracownicy wydziałów przyjmują interesantów we wszystkich sprawach,
w tym skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
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90. rocznica odzyskania niepodległości

Tczew biało-czerwony
11 listopada tczewianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości.
Wszędzie
widać było biało-czerwone flagi. Otrzymali
je wszyscy uczestnicy
uroczystości patriotycznych i z flagami
przemaszerowali ulicami miasta do kościoła farnego, gdzie
odbyła się msza św.
za Ojczyznę. Przez
trzy dni poprzedzające
Święto Niepodległości
(7,8 i 10 listopada) narodowe flagi można
było także kupić przed
Urzędem Miasta.

Przed 11 listopada wiele osób zaopatrzyło się we flagi narodowe.

Akcja zainicjowana została przez Biuro Promocji Urzędu Miejskiego i spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Sprzedaż prowadził Zakład Usług
Komunalnych. Przez trzy dni sprzedano
wszystkie duże flagi narodowe (100 sztuk

– 70x100 cm), a także mnóstwo mniejszych
oraz flagietki samochodowe. Efekt akcji był
widoczny – 11 listopada na wielu budynkach
w Tczewie, także prywatnych, powiewała
biało-czerwona.
Więcej o uroczystościach na str. 7

21 grudnia godz. 15.00 w Parku Kopernika

Wigilijne spotkanie tczewian
Samorząd miasta Tczewa przy współudziale Kurii Diecezjalnej w Pelplinie oraz
Starostwa Powiatowego zaprasza wszystkich mieszkańców Tczewa i okolic na
spotkanie wigilijne - w niedzielę 21 grudnia o godz. 15.00 w Parku Kopernika.
Zapraszamy do wspólnego łamania się
opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd. Zapraszamy na wigilijny poczęstunek przygotowany przez tczewskich gastronomików,
piekarzy, cukierników oraz organizacje charytatywne i młodzież naszego miasta. Tczew-

scy harcerze przekażą nam Ogień Betlejemski, który będzie można zabrać do domu.
Nowością będzie żywy żłóbek i jasełka.
21 grudnia w godz. 14.00-16.00 na spotkanie opłatkowe będzie można dojechać
autobusami miejskimi Veolia oraz Latocha
za darmo.
Miejskie Wigilię stały się już tradycją
w Tczewie – zapoczątkował je samorząd
miasta w 2003 r. i od tej pory odbywają się
co roku. Każdego roku uczestniczy w nich
kilka tysięcy osób.

W skrócie
● Podyskutujmy o rewitalizacji
W ramach prowadzonego przez miasto projektu „Rewitalizacji Starego Miasta
w Tczewie” Wydział Planowania Przestrzennego UM organizuje seminarium pn. „REWITALIZACJA – co możemy razem wygrać?”
które odbędzie się 21 listopada 2008 r.
o godz. 16:00 w Centrum WystawienniczoRegionalnym Dolnej Wisły.
Podczas seminarium będą Państwo
mieli okazję zapoznać się z problematyką
rewitalizacji, jej ideą oraz procesem przebiegu na przykładzie Tczewa i jego dotychczasowych doświadczeń. Zostaną również
zaprezentowane najczęstsze problemy, na
jakie natrafiają miasta realizujące programy
rewitalizacji, a także sposoby ich przezwyciężania, ukazane w przystępny sposób na
podstawie przykładów dobrych praktyk przez
znanych specjalistów z Forum Rewitalizacji,
Politechniki Gdańskiej i Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa
wyników letnich warsztatów studenckich pt.
„Miasta bez barier” oraz poczęstunek dla
każdego gościa seminarium.
Aby wziąć udział w seminarium wystarczy wcześniej odebrać bezpłatną wejściówkę w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Tczewie (BOK czynne pn.-pt.
w godz. 7:30-15:30). Proszę nie zapomnieć
o zabraniu wejściówki na seminarium, ponieważ każdy bilet bierze udział w losowaniu
nagrody niespodzianki.
Serdecznie zapraszamy!
● W Wigilię i sylwestra
Kasa UM czynna krócej
Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego
w Tczewie informuje, że w Wigilię 24 grudnia
2008 r. kasa urzędu czynna będzie w godz.
9.00 do 13.00, zaś w sylwestra – 31 grudnia
2008 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, w godz. od 9.00 do 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miejski laureatem „Przejrzystej Polski”
Urząd Miejski w Tczewie otrzymał certyfikat „Przejrzystej Polski”, przyznany na lata
2008-2010, za zrealizowanie zadań:
1) rozszerzenie i udoskonalenie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
(zasada przejrzystości);
2) wprowadzenie kart usług dla klientów
(zasada przejrzystości);
3) uruchomienie samorządowego serwisu
informacyjnego (zasada przejrzystości)
4) wypracowanie i wdrożenie kodeksu
etycznego pracowników urzędu oraz
opracowanie procedury corocznego
przeglądu i monitoringu kodeksu (zasada braku tolerancji dla korupcji);
5) opracowanie i wdrożenie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi (zasada partycypacji społecznej)
6) opracowanie broszury przybliżającej
mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy (zasada przewidywalności)
7) nabór do pracy w urzędzie wg zasad
ustalonej polityki kadrowej i procedury
naboru (zasada fachowości)
8) wprowadzenie systemu doskonalenia

funkcjonowania urzędu opartego na celach zakomunikowanych społeczności
lokalnej (zasada fachowości);
9) przygotowanie i rozpropagowanie przez
urząd broszury (corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców)
pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy (zasada rozliczalności).
„Przejrzysta Polska” jest programem
realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej nieprzerwanie od 2004 r.
Inicjatorem przedsięwzięcia była FRDL wraz
z „Gazetą Wyborczą”, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Stefana Batorego, Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Bankiem Światowym.
Adresatem akcji są samorządy terytorialne.
Akcję zainicjowano w 2004 r. tzw. Laboratorium – był to roczny program z udziałem
15 gmin i jednego powiatu, by rok później
trafić do adresatów w całej Polsce.
Do akcji masowej w 2005 r. przystąpiło prawie 800 samorządów. Tylko połowa
z nich z powodzeniem wdrożyła obowiązkowy zestaw zadań i zadania fakultatywne. Wśród tych gmin był samorząd miasta

Aktualności

Tczewa otrzymując certyfikat
ukończenia akcji.
W 2006 r. zorganizowano
kolejny etap „Przejrzystej Polski”, adresowany do samorządów, które ukończyły etap
poprzedni. Samorządy otrzymały do realizacji nowe zadania obligatoryjne w trzech zasadach (przejrzystości, braku tolerancji dla
korupcji i partycypacji społecznej) oraz kilka
nowych zadań fakultatywnych. Ten etap również Tczew przeszedł z sukcesem.
W 2007 r. zorganizowano Forum „Przejrzysta Polska”, którego celem było wypracowanie formuły audytu wewnętrznego zadań
wdrożonych w ramach akcji „Przejrzysta
Polska”. Forum skupiało 47 najbardziej aktywnych i zaawansowanych w realizacje programu samorządów – wśród nich Tczew.
Kolejny etap zakłada opracowanie koncepcji systemu certyfikacji samorządów
szczebla gminnego i powiatowego uczestniczących w akcji „Przejrzysta Polska” oraz
pilotaż tego sytemu w grupie 16 samorządów – uczestników dotychczasowych edycji
programu.
M.M.
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Centrum
Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Tczewie

Radni zdecydowali

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

Prawdziwa burza rozpętała się
podczas dyskusji
na temat przyznania
kolejnych koncesji
dla taksówek. Chociaż Klub Radnych
PO optował za przyznaniem 40 nowych
koncesji, większość
radnych nie zgodziła się nawet na
przyznanie 20, jak
zaproponowano w
projekcie uchwały.
Ostatecznie uchwałę odrzucono. To
oznacza, że w Tczewie nadal jeździć będzie 85 taksówek.

Zaprasza na kursy
I Kursy finansowo-księgowokadrowo-biurowe
1. „Kadry i płace - SYMFONIA” - 50 godz.
2. „Finanse i rachunkowość w systemach komputerowych” - 150 godz.
3. „Kadry i płace z elementami księgowości” - 190 godz.
4. „Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych” - 140 godz.
5. „Kurs dla kandydatek na Sekretarki
– Asystentki” - 145 godz.
6. „Specjalista ds. reklamy” - 210 godz.
7. „ ABC przedsiębiorczości” - 35 godz.

II Kursy komputerowe
1. dla początkujących - 80 godz.
2. dla zaawansowanych - 80 godz.
W programie : MS WINDOWS, Pakiet biurowy MS OFFICE, INTERNET

III Kursy języka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego
angielski na różnych poziomach - od
kursów dla początkujących do kursów certyfikacyjnych , m.in.
maturalne, Business English, specjalistyczne dla firm, intensywne kursy
wakacyjne

IV Kursy przygotowawcze
1. Dla kandydatów na wychowawców
placówek
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży – 40 godz.
2. Kurs „Instruktażowy dla
kierowników placówek
wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
– 10 godz.
3. kursy
przygotowujące
do
matury
– 60 godz.
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Nie będzie więcej taksówek

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie przyznania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, gminy obowiązane są wystąpić do wszystkich
organizacji zrzeszających taksówkarzy o
wyrażenie opinii w tej sprawie. Urząd Miejski wystąpił z takim pismem, ale odpowiedzi
udzieliło tylko TAXI PLUS – GRYF, największa tczewska korporacja taksówkarzy zrzeszająca 50 kierowców. Wniosek zaopiniowała negatywnie. Pozostałe organizacje, tj.
TAXI PLUS TCZEW; TAXI PLUS; HALLO
TAXI oraz Klub Federacji Konsumentów w
Tczewie nie udzieliły odpowiedzi. Zgodnie z
treścią wystąpienia, brak odpowiedzi uznano
za wyrażenie zgody na zwiększenie liczby licencji.
Podczas październikowej sesji Rady
Miejskiej Komisja Polityki Gospodarczej
od razu negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Sprzeciw wobec takiego stanowiska wyraziła Brygida Genca, w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. – To zrozumiałe,
że największe stowarzyszenie taksówkowe
wyraziło negatywną opinię, ale dlaczego nie
zapytano o opinię mieszkańców, klientów
taksówek – pytała radna. – Dlaczego ograniczenia stosować tylko w odniesieniu do
taksówkarzy, skoro w innych dziedzinach
działalności gospodarczej nie ma takich wymogów. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej wnioskuje o podwojenie liczby nowych
licencji do 40. Chcemy społeczeństwu dać
sygnał, że do zawodu taksówkarza droga
jest otwarta. Rynek sam zdecyduje, ile taksówek jest potrzebnych.
– Spodziewamy się zmian w ustawodawstwie, które mają uwolnić koncesje na

transport taksówkami – tłumaczył Mirosław
Augustyn, przewodniczący Komisji Polityki
Gospodarczej. – Chcemy dać pracującym
zawodowo taksówkarzom czas – pół roku,
aby zastanowili się, czy wobec takich zapowiadanych zmian, nadal będą widzieli sens
w prowadzeniu takiej działalności, a tych,
którzy oczekują na licencję – aby przemyśleli, czy będzie to dla nich opłacalne zajęcie.
Wniosek Komisji Polityki Gospodarczej
poparł Kazimierz Smoliński występując w
imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości: – W ubiegłym roku również dyskutowaliśmy nad liczbą taksówek – przypomniał
radny. – Wówczas dotarły do nas opinie
mieszkańców, że taksówek jest za mało.
Zwiększyliśmy więc liczbę licencji z 70 do
85, mimo, że wpłynęło wówczas tylko 13
wniosków. Potem, w krótkim czasie pojawiło
się sporo nowych wniosków, ale nie mamy
informacji od mieszkańców, czy liczba taksówek jest zbyt mała, ani na temat jakości
usług.
– Mamy wystarczającą liczbę taksówek,
a to, że na przyjazd taksówki czeka się 5 czy
10 minut wynika nie z ich liczby, ale z powodu
korków na tczewskich ulicach – dodała radna
Gertruda Pierzynowska (niezrzeszona).
Na krótko przed głosowaniem wystąpił
Adam Pielecki, przedstawiciel firmy taksówkowej Puls. – W naszej firmie są potrzebni
taksówkarze – tłumaczył. – Koledzy pracują
po 12-16 godzin. Zrzeszamy 16 kierowców,
a od razu moglibyśmy przyjąć 10 nowych
Ostatecznie piętnastu radnych głosowało za zwiększeniem liczby koncesji, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt
uchwały nie wejdzie więc w życie.
M.M.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonych w Tczewie:
ulica

oznaczenie nieruchomości

pow.

ul. Stoczniowców 9 dz. 423, obręb 1, KW 25436

772 m2

ul. Wiślanej 3

695 m2

dz. 919, obręb 1, KW 15403

Samorząd

uwagi
sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystych użytkowników
sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystych użytkowników

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Radni uchwalili „System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”

Samorząd wspiera rodzinę
Radni uchwalili „System profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta
Tczewa na lata 2008 – 2013”. Celem programu jest wzmocnienie funkcji rodziny,
ograniczenie zjawiska patologii społecznych, zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcie dzieci i rodzin z terenu
Tczewa. Dokument wpisuje się w założenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w mieście Tczewie uchwalonej w 2006 r. Zapisy zawarte w programie
będą realizowane w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskanych
z zewnątrz środków finansowych.
Twórcy dokumentu uznali, że rodzina,
w pierwszej kolejności powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi problemami. Wspieranie jej w trudnych
sytuacjach życiowych powinno doprowadzić
do usamodzielnienia osób i rodzin poprzez
przezwyciężenie kryzysu przy wykorzystywaniu własnych możliwości, co pozwala
zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności
uczestniczenia w pełnieniu ról społecznych
i życiu społeczności lokalnej przy wykorzystaniu grup samopomocowych, organizacji
pozarządowych czy kościołów. Wsparcie
instytucjonalne wskazane jest dopiero w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina czy
środowisko lokalne, staje przed problemami,
których samodzielnie nie potrafi rozwiązać.
Za najważniejsze problemy społeczne
w mieście, rzutujące na sytuację rodzin,
uznano bezrobocie oraz niepełnosprawność.
Coraz częściej występuje także bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz wzrost osób uzależnionych. Innym,
poważnym problemem jest niski poziom
wykształcenia, zwłaszcza wśród osób długotrwale bezrobotnych.
Twórcy programu wyznaczyli trzy strategiczne cele zmierzające do poprawy sytuacji
tczewskich rodzin. Wymaga to współpracy
wielu instytucji, organizacji placówek wychowawczych, pomocowych, oświatowych,
a także samorządu.
CEL: wzmacnianie potencjału rozwojowego rodziny
Drogą do jego osiągnięcia jest:
• poprawa funkcjonowania rodziny poprzez m.in. udzielanie wsparcia rodzinom
w wypełnianiu ich funkcji i zadań, wdrażanie
programów edukacyjnych, profilaktycznych
i terapeutycznych służących rozwojowi rodziny; udoskonalanie zasad współpracy
wszystkich podmiotów w społeczności lokalnej działających na rzecz rodziny; organizowanie kampanii informacyjnych o lokalnych
instytucjach świadczących pomoc rodzinie.
• Wzmacnianie systemu norm i wartości
gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania poprzez m.in. propagowanie
wśród dzieci i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań, sposobów unikania zagrożeń, szkodliwości zjawisk patologicznych;
wspieranie idei wolontariatu oraz innych
form aktywności społecznej sprzyjających
rozwijaniu postaw charytatywnych; działania
psychoedukacyjne skierowane do rodziców;
angażowanie różnych instytucji w realizację
programów profilaktycznych i pomocowych
działających na rzecz dzieci.
• Popieranie aktywności dzieci i młodzieży poprzez sport, turystykę i rekreację, m.in.

Radni jednogłośnie uchwalili dokument.
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć pozalekcyjnych; modernizacja boisk przyszkolnych.
CEL: wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych
Drogą do jego osiągnięcia jest:
• Budowanie systemu wsparcia poprzez
m.in. organizowanie na terenie placówek
oświatowych zajęć informacyjno-warsztatowych rozbudowujących wiedzę rodziców na
temat rozwoju dzieci i młodzieży; budowanie
systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie oraz
zagrożonych patologiami.
• Prowadzenie i wspieranie rozwoju
placówek wsparcia dziennego dla dzieci,
młodzieży i rodzin poprzez m.in. prowadzenie warsztatów i szkoleń dla pracowników
prowadzących działania na rzecz dzieci,
młodzieży i ich rodzin, prowadzenie świetlic
i klubów młodzieżowych.
• Poprawa standardu i jakości życia rodzin umożliwiających realizowanie funkcji
i zadań służących rozwojowi oraz osiąganiu
samodzielności, zaradności, niezależności
i odpowiedzialności jej członków poprzez
m.in. budowanie zintegrowanego systemu
chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego; wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem poprzez m.in. realizację
programów mających na celu dostarczenie
żywności dla rodzin i posiłków obiadowych w
szkole dla dzieci; zwiększenie zdolności do
podjęcia zatrudnienia oraz do podniesienia
poziomu aktywności społeczno-zawodowej
osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez m.in. rozwój opieki psychologicznej
i pedagogicznej w szkołach dla dzieci

i młodzieży mających trudności edukacyjne,
problemy adaptacyjne, będących w sytuacji
kryzysowej; wspieranie dzieci i młodzieży
uzdolnionej; zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych; rozwój
usług wspierających dla rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi.
CEL: poprawa stanu bezpieczeństwa
rodziny, dzieci i młodzieży.
Drogą do jego osiągnięcia jest:
• Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
i społecznej pewności dzieci i młodzieży poprzez m.in.: realizację lokalnych programów
przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenie patologii społecznych zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży; organizowanie w szkołach
warsztatów z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami w celu eliminowania agresji
wśród młodzieży oraz używania przez nią
substancji psychoaktywnych; rozpowszechnianie informacji dotyczących problematyki
ochrony dziecka przed przemocą.
• Ochrona dziecka przed wykorzystywaniem i molestowaniem poprzez m.in.:
prowadzenie szkoleń, treningów i warsztatów dotyczących problematyki wykorzystywania i molestowania dziecka; kształcenie
i doskonalenie nauczycieli i pracowników
pomocy społecznej w zakresie ochrony dziecka przed molestowaniem, wykorzystaniem
i przemocą.
Program został opracowany przez zespół w składzie: Ewa Troka, Adam Urban,
Elżbieta Protasiuk, Justyna Manuszewska
Małgorzata Strehlau pod kierunkiem dyrektora MOPS Julity Jakubowskiej. Program zamieszczony został w całości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tczew.pl.

Zakładane rezultaty programu:
•

•

•
•
•

poprawa sprawności funkcjonowania instytucji i organizacji działających
na rzecz rodziny poprzez kształcenie
i szkolenie pracowników;
zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obrębie problematyki niedostosowania społecznego
i przestępczości wśród dzieci i młodzieży;
poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku oraz jej sytuacji materialnej;
poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;
zapobieganie umieszczaniu dzieci w pla-

Samorząd

•

•
•

cówkach opiekuńczo-wychowawczych.
podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska niedostosowania społecznego i przestępczości
wśród dzieci i młodzieży oraz zjawiska
przemocy w rodzinie;
zmniejszenie liczby czynów karalnych
dokonywanych przez nieletnich;
zmniejszenie liczby negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, związanych z obecnością narkotyków, alkoholu i przemoc.
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ZEC wspiera
piłkarki Sambora

www.bip.tczew.pl

W Tczewie działa oddział Gdańskiego Związku Pracodawców

Przedsiębiorcy się jednoczą

Podpisanie umowy.
Podpisana została umowa sponsorska
między Zakładem Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Tczewie a Międzyszkolnym Klubem
Sportowym Sambor Tczew. Umowa została
zawarta na dwa lata, a dotyczy sponsorowania sekcji piłki ręcznej MKS Sambor. Nie jest
to pierwsza umowa – ZEC już od dwóch lat
wspiera tczewski klub.
Umowę podpisano 25 października br.,
w przerwie meczu I ligi kobiet między MKS
Sambor Tczew i Carlom Astal Jelenia Góra.
W obecności Zenona Drewy, wiceprezydenta Tczewa, dokument podpisali Barbara
Stanuch, prezes ZEC Tczew oraz Jacek
Wiśniewski, prezes MKS Sambor i Marek
Trzciński, sekretarz klubu.

Starosta uhonoruje
sportowców
i działaczy kultury
Do 31 grudnia można składać wnioski
o przyznanie nagrody Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.
– Nagrody w dziedzinie kultury i sportu
przyznawane są za wybitne osiągnięcia dokonane w roku poprzedzającym przyznanie
nagrody oraz za całokształt osiągnięć – informuje Magdalena Olszewska, naczelnik
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tczewie. – Wnioski
mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe, instytucje kultury oraz organizacje działające w dziedzinie
kultury i sportu.
W ubiegłym roku nagrodami Starosty
Tczewskiego zostali uhonorowani w dziedzinie kultury: Wojciech Rinc i Bożena Szczepańska, zaś w dziedzinie sportu: Urszula
Kuncewicz, Jacek Wiśniewski, Edmund Antczak, Radosław Machniewicz, Grzegorz Pawłuszek oraz Arkadiusz Gardzielewski.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Uchwale Nr XV/108/07 Rady Powiatu Tczewskiego z dn. 27 listopada 2007 r.
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień
zawodnikom, trenerom oraz działaczom oraz
uchwale Nr XII/94/07 Rady Powiatu Tczewskiego z dn. 25 września 2007 r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Treść obu uchwał dostępna jest na stronie www.bip.powiat.tczew.pl.
Wnioski o przyznanie nagrody można
składać jedynie na specjalnym formularzu,
który dostępny jest na stronie www.powiat.
tczew.pl oraz w Wydziale Promocji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Tczewie,
pok. nr 21.
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Jan Klapkowski tłumaczył, jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcom współpraca
w ramach GZP.
Około 40 pracodawców zrzesza tczewski oddział Gdańskiego Związku Pracodawców. Debata inaugurująca cykl spotkań przedsiębiorców, którzy chcą wspólnie
z lokalnymi samorządami kreować politykę gospodarczą Tczewa i regionu odbyło się
w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie.
– Gdański Związek Pracodawców to najsilniejsza organizacja pracodawców w Polsce – mówił Jan Klapkowski, dyrektor GZP.
– Większość zrzeszonych przez nas firm
należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i je przede wszystkim staramy się
otoczyć opieką. Często są to firmy, których
nie stać na bieżącą obsługę prawną. GZP
zapewnia im pomoc w zakresie interpretacji prawno-finansowych, pomaga nawiązać
nowe kontakty handlowe, także za granicą.
Mamy swoje zagraniczne przedstawicielstwa, wśród nich szczególnie prężnie działające biuro we Frankfurcie nad Menem. Biuro znajduje się w budynku Centrum Europy
Środkowo-Wschodniej. Okazuje się, że jest
bardzo dużo niemieckich firm, które chcą
współpracować z polskimi przedsiębiorcami.
Taka lista zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Gdańskiego Związku Pracodawców: www.gzp.gda.pl
Duże znaczenie ma także organizowanie szkoleń dla członków GZP. Szkolenia dotyczą m.in. pozyskiwania funduszy unijnych,
zagadnień prawnych i wszystkich tych problemów, które zgłaszają przedsiębiorcy.
Jak powiedział Roman Liebrecht, dyrektor tczewskiego oddziału GZP, zadaniem lokalnego oddziału jest wzmocnienie roli pracodawców, współpraca z samorządem lokalnym,
organizowanie debat na tematy gospodarcze,
oraz szkoleń, głównie z zakresu prawa i finansów, pomoc w przygotowaniu wniosków
o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, promocja firm i produktów, organizowanie praktyk dla studentów oraz staży absolwenckich w firmach zrzeszonych w GZP.
Biuro tczewskiego oddziału mieści
się przy ul. Korczaka 1 (budynek PZU),
tel. 058 562 54 76.
O współpracy samorządu miasta z organizacją pracodawców mówił Mirosław
Pobłocki, wiceprezydent Tczewa. Tradycje
współpracy samorządu z przedsiębiorcami

Przedsiębiorczość

sięgają wielu lat wstecz. Wystarczy przypomnieć kontakty z aktywnym przed laty
tczewskim oddziałem Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Kilkakrotnie organizowane było w Tczewie Forum Gospodarcze
– impreza o charakterze wystawienniczym.
Mirosław Pobłocki przedstawił oczekiwania
samorządu wobec związku pracodawców:
– Związek pracodawców będzie partnerem,
zapraszanym do konsultowania gospodarczych zamierzeń samorządu. Już w tej chwili
mogę podać trzy obszary takiego współdziałania.
• Prezydent Tczewa powołał Radę Konsultacyjną Strategii Rozwoju Miasta. Strategia
to najważniejszy dokument dotyczący przyszłości Tczewa – zapraszam przedstawicieli
GZP do udziału w tej radzie, a tym samym do
współdecydowania o rozwoju Tczewa.
• Plan zagospodarowania przestrzennego – niedawno przystąpiliśmy do jego
zmiany, w tej sprawie odbyło się spotkanie
z przedsiębiorcami
• Dom Przedsiębiorców w Tczewie – to
projekt, którego celem jest stworzenie miejsca, gdzie przedsiębiorca uzyska wszechstronną pomoc, rodzaj inkubatora przedsiębiorczości. Tam mogłaby też znajdować się
siedziba przedstawicielstwa Pomorskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych, do którego Tczew należy.
Elżbieta Płóciennik, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy mówiła o sytuacji na
tczewskim rynku pracy. W powiecie tczewskim stopa bezrobocia sięga 14,2 proc., co
stawia nas na ósmym miejscu w województwie pomorskim. W samym Tczewie jest ok.
2130 bezrobotnych. E. Płóciennik mówiła
o możliwościach pomocy finansowej, z jakiej
mogą korzystać pracodawcy organizując
nowe miejsca pracy, proponując bezrobotnym staże, prace interwencyjne czy przygotowanie zawodowe.
M.M.

www.bip.tczew.pl
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90. rocznica odzyskania niepodległości

Suchostrzygi

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni

Kwiaty na cmentarzu
żołnierzy austriackich

Uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta.
Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Stale musimy się o nią troszczyć,
codziennie pracować na rzecz wspólnego dobra. Świętując 90. rocznicę odzyskania niepodległości musimy pamiętać, że niepodległość jest tym obszarem dobra wspólnego, za
który odpowiedzialność ponoszą wszyscy obywatele i gdzie wszyscy obywatele mogą
mówić własnym głosem. Polska nie może być własnością jakiejś grupy, partii politycznej.
Jest ojczyzną wszystkich Polaków – o tym przypomniał prezydent Tczewa Zenon Odya
podczas uroczystości patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
11 listopada główne uroczystości odnarodowej jedności, które dokonane zostało
przez II Rzeczpospolitą.
były się tradycyjnie na cmentarzu „starym”,
przy grobach żołnierzy polskich z lat 1918Entuzjazm 1918 roku okazał się twór23 r. Wzięli w nich udział przedstawiciele
czą energią, która umożliwiła przedwojennej
samorządów miasta i powiatu, kombatanci,
Polsce budowę własnego porządku ustrojomłodzież tczewskich szkół, przedstawiciele
wego z silnymi strukturami samorządowymi. W październiku i listopadzie 1918 roku
związków, stowarzyszeń, zakładów pracy,
duchowieństwo, służby mundurowe.
dokonywało się symboliczne i praktyczne
Ludwik Kiedrowski, prowadzący uroprzejmowanie władzy przez Polaków w gmiczystość, przeczytał list od prezydenta RP Lenach i miastach. Dzieje uczą nas, że Rzeczcha Kaczyńskiego, adresowany do mieszpospolita była wtedy silna, gdy wszystkie jej
kańców polskich gmin. Usłyszeliśmy m.in.:
części, choćby najmniejsze, poczuwały się
11 listopada nasze myśli wybiegają ku sprado odpowiedzialności za dobro wspólne.
wom wykraczającym poza codzienne probJestem przekonany, że ten związek obolemy. Przypominając tak ważne dla naszego
wiązuje także i dzisiaj i że jest kluczem do
narodu wydarzenia sprzed 90 lat, ogarniamy
odniesienia przez nasz kraj sukcesu w XXI
refleksją i próbujemy podjąć przesłanie przodwieku. Współczesna, na powrót suwerenna
i wolna Polska czerpie bowiem swą moc
ków. To oni swoją wierną służbą ojczyźnie
przyczynili się do odzyskania niepodległości,
z aktywności wszystkich obywateli, począwa później potrafili tę niepodległość zagosposzy od działań, jakie podejmują oni w swoich
darować. To, że po 123 latach rozbiorów polokalnych społecznościach.
Ks. Marcin Baska mówił o duchowym
wiodło się stworzenie z tak odmiennych częwymiarze niepodległości. – 123 lata Polacy
ści jednego organizmu państwowego, było
czekali na światło, aż przyszedł rok 1918 i to
ogromnym osiągnięciem tamtego pokolenia.
co było niemożliwe stało się możliwe. PamięOpór, który Polska stawiła później sowieckietajmy o tych, którzy na ołtarzu najświętszym
mu i niemieckiemu najeźdźcy, a także konsedla każdego Polaka złożyli ofiarę ze swojego
kwentny sprzeciw wobec narzuconego nam
życia, często życia bardzo młodego. Módlmy
po zakończeniu II wojny światowej systemu
się, aby ofiara ta stale przynosiła owoce.
komunistycznego nie byłyby możliwe bez
Po uroczystościach na cmentarzu,
owego wielkiego dzieła odbudowy poczucia
uczestnicy poprowadzeni przez Harcerską
Orkiestrę Dętą dotarli do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., gdzie odprawiona
został uroczysta msza za Ojczyznę. Po niej
odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu miasta oraz jednostki wojskowej
z kombatantami. Wieczorem w Centrum
Kultury i Sztuki odbył się koncert Joachima
Perlika i zespołu Moment. Artyści przypomnieli przeboje Marka Grechuty.
W obchody Narodowego Święta Niepodległości tradycyjne wpleciony został Uliczny
Bieg Sambora organizowany przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. 15 listopada Sekcja Bokserska MKS Wisła Tczew zorganizowała VI Turniej Bokserski z okazji 90.
Na grobach żołnierzy złożono kwiaty.
rocznicy odzyskania niepodległości.

Historia

31 października przedstawiciele samorządu miasta Tczewa złożyli kwiaty na
cmentarzu żołnierzy austriackich w Tczewie. Na cmentarzu pochowano 26 żołnierzy monarchii austro-węgierskiej, którzy
byli jeńcami pruskiego obozu w Suchostrzygach pod Tczewem.
Żołnierze trafili do obozu w czasie wojny
prusko-austriackiej i zmarli w czasie epidemii
cholery w okresie od 23 lipca do 20 września
1866 r. Byli wśród nich Czesi, Polacy, Węgrzy, Włosi, Austriacy i Ukraińcy.
W 1887 r., z inicjatywy mieszkającego w
Austrii byłego więźnia obozu w Suchostrzygach Franza Windricha, powstał komitet,
który nawiązał kontakt z ówczesnym magistratem w Tczewie w celu upamiętnienia
zmarłych żołnierzy. W 1888 r. ze składek
kombatanckich zebrano odpowiednie fundusze i ustawiono na cmentarzu obelisk
z piaskowca, w 1908 r. otoczono cmentarz
murem. Po I wojnie światowej cmentarz
znowu popadł w zapomnienie. Do jego odnowienia władze Rzeczpospolitej przystąpiły
w 1936 r. W październiku 1937 r. przy udziale przedstawicieli rządu Austrii, polskiego
ministerstwa spraw wojskowych i korpusu
dyplomatycznego poświęcono na cmentarzu
nowy 6-metrowy krzyż. Po II wojnie światowej cmentarz po raz kolejny popadł w ruinę
i dopiero w styczniu 1994 r. doczekał się rewaloryzacji.
Cmentarz zlokalizowany jest na sztucznym pagórku, obsadzonym drzewami (jadąc
ul. Jagiellońską w kierunku Szpęgawy, za
torami należy skręcić w prawo). Znajduje się
tam obelisk, który zdobi inskrypcja rozpoczynająca się od łacińskiej dewizy cesarza
Franciszka Józefa VIRIBUS UNITIS! (wspólnymi siłami) i brązowa plakieta dwugłowego
orła, godło monarchii habsburskiej.
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I Kociewski Konkurs Literacki im. R. Landowskiego

Najważniejsze, by w twórczości swojej ślad
o ziemi najbliższej zostawić…
200 osób wzięło udział w I Kociewskim Konkursie Literackim im. Romana
Landowskiego. Uczestnicy rywalizowali
w sześciu kategoriach – recytacje, poezja
śpiewana, programy poetycko-muzyczne, inscenizacje, juwenilia literackie oraz
w konkursie prac plastycznych. Celem
konkursu jest przybliżenie dorobku literackiego Romana Landowskiego - zmarłego w 2007 r. poety, pisarza, wybitnego
regionalisty Kociewia.
– Inicjatywa zorganizowania tego konkursu zrodziła się rok temu, kiedy poczuliśmy,
jak bardzo brakuje nam obecności Romana
Landowskiego – powiedziała Eleonora Lewandowska, przewodnicząca Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej, które wraz
z Miejską Biblioteka Publiczną im. A. Skulteta w Tczewie jest organizatorem imprezy.
– Uznaliśmy, że ten konkurs będzie wyrazem
naszej wdzięczności za artystyczną spuściznę wybitnego regionalisty, literata i jednocześnie bliskiego nam człowieka. Jesteśmy
pewni, że małą ojczyznę należy popularyzować wśród mieszkańców Tczewa, Kociewia,
a szczególnie młodzieży.
– Mimo, że jest to pierwsza edycja
konkursu, wzięło w niej udział liczne grono
uczestników z trzech kociewskich powiatów
– tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego. Najwięcej, bo 144, to mieszkańcy powiatu tczewskiego, 38 – starogardzkiego i 19
– świeckiego – dodała Urszula Wierycho,
dyrektor MBP.
Konkurs zgromadził przede wszystkim
dzieci i młodzież – od przedszkolaków po
uczniów szkół średnich, ale poza konkursem
wystąpili także podopieczni środowiskowych
domów samopomocy.
Konkurs pokazał z jednej strony ogromne bogactwo i różnorodność dorobku Romana Landowskiego, a z drugiej pozwolił poznać ogromny artystyczny potencjał tkwiący
w młodych ludziach, którzy wspaniale interpretowali utwory wielkiego Kociewiaka.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie w inscenizacji “Waćmir i jego córka Graża”.
Gimnazja
– I m. Weronika Makać (Zesp. Szkół
Katolickich Tczew), II m. Dominika Andrzejewska (Zesp. Szkół Katolickich Tczew) oraz
Beata Orlikowska (Zesp. Szkół Publicznych
w Pogódkach), III m. Izabela Komorowska
(Gimn. Publiczne w Suminie), wyróżnienia:
Małgorzata Mazurowska (Zesp. Szkół Publicznych w Pogódkach), Aleksandra Półgęsek (Zesp. Szkół w Osiu), Justyna Sikorska
(Zesp. Szkół Publicznych w Pogódkach).
Szkoły ponadgimnazjalne
Pierwszego miejsca nie przyznano, II m.
Justyna Chudyka (Liceum Katolickie Tczew),
III m. Magdalena Wysocka (I LO Tczew).
Kategoria pozaregulaminowa – wyróżnienia: Beata Czubacka, Bożena Tybus
(ŚDS Tczew, ul. Niepodległości), Dominik
Kozanecki (ŚDS Tczew, ul. Nowowiejska).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
● Recytacje
Szkoły podstawowe
– klasy I-III: I m. – Wiktoria Czapska-Pruszak, II m. ex aequo – Małgorzata Czerwińska,
Sara Klęczyńska – wszyscy z SP 10 w Tczewie
– klasy IV-VI: I m. Maria Giełdon (SP 10
Tczew), II m. Paweł Cymanowski (SP Subkowy), III m. Jeremiasz Janowski (SP 11 Tczew),
wyróżnienia: Kacper Kalamat (SP 11 Tczew),
Kordian Kasprzycki (SP Lubiszewo), Agata
Narloch (SP 8 Tczew), Daniela Pawłowska (SP
Sumin), Sonia Tylicka (SP 4 Starogard Gd.).

● Juwenilia
Poezja
Nagroda: Agnieszka Urban, SP nr 11
w Tczewie, wyróżnienia: Dominika Gliniecka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suminie, Aleksandra Półgęsek, Zespół Szkół
w Osiu (gimnazjum).
Reportaż
Nagroda: Andrzej Lejk, Zespół Szkół
w Osiu (gimnazjum), wyróżnienie: Dominika
Sosnowska i Zuzanna Rinc, SP nr 11 w Tczewie.
Opowiadania i legendy
Nagroda: Zuzanna Gogulska, SP nr 11 w Tczewie,
wyróżnienie: Wojciech Wajdeczko, SP nr 11 w Tczewie.
● Programy poetyckomuzyczne
I m.: III LO im. Św. Jadwigi Królowej w Tczewie.
● Poezja śpiewana
I m.: Grażyna Brzeska,
Gimnazjum nr 1 w Tczewie.
● Inscenizacje
I m.: Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie za inscenizację pt. „Waćmir i jego
córka Graża”; II m.: I LO
w Tczewie za inscenizację
pt. „Naprzeciw cieniom”;
III m.: Zespół Szkół Pub„Naprzeciw cieniom” w wykonaniu uczniów I LO w Tczewie.
licznych w Pogódkach za
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inscenizację pt. „Piękna Pani”; nagroda
specjalna: Przedszkole nr 8 z oddziałami
integracyjnymi w Tczewie za inscenizację pt.
„Jasna i Dersław”, nagroda pozaregulaminowa: Środowiskowy Domu Samopomocy
przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie za inscenizację pt. „Jasna i Dersław”
● Konkurs plastyczny.
Szkoła podstawowa kl. 0-3
I m.: Monika Zaremba, Pracownia Edukacji Regionalnej „Pod wiatrakiem” z Zespołu Szkół w Warlubiu; II m.: Sara Klęczyńska,
SP nr 10 w Tczewie; III m. : Klaudia Warczak,
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach, Julia Wilk, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach; wyróżnienia: Marta Grzywińska, SP
nr 10 w Tczewie, Zuzanna Przybyla, Szkoła
Podstawowa w Lubiszewie, Magda Trapp,
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
I m.: Maciej Lewandowski, SP nr 11
w Tczewie, II m.: Weronika Bzowska, SSP
nr 2 w Tczewie; III m.: Marta Gąsiorek, SP
nr 5 w Tczewie; wyróżnienia: Elżbieta Boćkowska, SP nr 5 w Tczewie, Jakub Odebralski, SP nr 11 w Tczewie, Olga Stencel, SP
nr 11 w Tczewie.
Gimnazjum
I m.: Sandra Stosik, Zespół Szkół
w Osiu, II i III m. nie przyznano; wyróżnienia: Marta Babińska, Marta Jędrzejewska –
obie z Zespołu Szkół w Osiu, Monika Kortas,
Zesp. Szkół Publicznych w Pogódkach
Szkoła ponadgimnazjalna
Wyróżnienie za projekt okładki: Magdalena Palińska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
Kategoria: osoby niepełnosprawne
I m.: Zbigniew Starosta, ŚDS ul. Armii Krajowej w Tczewie, II m.: Piotr Włostowski, ŚDS
ul. Armii Krajowej w Tczewie, III m.: Marzena
Januszewska, Publiczna Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy w Świeciu; wyróżnienia: Iwona Bajer, Dominik Kozanecki,
Danuta Puchowska – ŚDS ul. Nowowiejskiej
w Tczewie, Irmgarda Ossowska, Beata Chyralecka, Bożena Tybus – ŚDS ul. Niepodległości
w Tczewie; nagroda specjalna: ks. Janusz
Kowalkowski, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej w Tczewie.
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II Nadwiślańskie Spotkania Regionalne

O ekologii i dziedzictwie kulturowym
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W Trójmieście
o Kociewiu

Stoisko z publikacjami Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego. Na zdjęciu Wanda Kołucka
Uczniowie tczewskich szkół z zaciekawieniem przysłuchiwali się przyrodniczym opowieściom
przedstawicieli straży rybackiej i łowieckiej.
II Nadwiślańskie Spotkania Regionalne organizowane przez Oddział Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie zgromadziły wielu pasjonatów naszego
regionu. Większość spotkań odbywała się w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym
Dolnej Wisły, ale uczestnicy spotkań gościli także w tczewskich szkołach. Reprezentacja Państwowej Straży Łowieckiej oraz Państwowej Straży Rybackiej przygotowała
dla uczniów szkół podstawowych nr 8 i 10 prezentacje ekologiczne, które spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem.
bursztynowym w pradziejach”), Waldemar
Część konferencyjna w CWRDW rozpoczęła się krótkim omówieniem historii
Gwizdała („Budownictwo ludowe Żuław”),
i programu Spotkań, któremu towarzyszył
Krzysztof Korda („Zabytki małej architektury
multimedialny pokaz zdjęć z imprezy ubieTczewa”) oraz Roman Chylewski („Żuławy
głorocznej. Łukasz Grzędzicki zaprezento– kraina ocalona”).
wał problematykę wykorzystania funduszy
Po dyskusji, w kolejnym panelu – ekounijnych na potrzeby organizacji społecznologicznym, swoje prezentacje przedstawili:
kulturalnych. Treściwa i ciekawa prezentacja
Anna Peichert – o Pracowni Ekologicznej
wywołała głos polemiczny Patryka Demskiew Tczewie, Katarzyna Duda Zauer – o dziago, radnego Sejmiku Województwa Pomorłalności i projektach Zespołu Parków Krajoskiego. Radny zwrócił uwagę, na obecne
brazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskieproblemy z wykorzystaniem unijnych dotacji,
go, Piotr Dziadul – o świecie zwierzęcym
które wynikają z naszych zaniedbań legisKociewia oraz Mirosław Pobłocki – o powrolacyjnych. W dyskusji zwrócono uwagę na
cie Tczewa nad Wisłę. Prezentacje te wzbutrudności, jakie z pozyskiwaniem tych fundziły bardzo duże zaciekawienie, każda
duszy mają małe samorządy i społeczności.
z nich kończyła się ożywioną dyskusją.
Większość środków jest przejmowana, przez
Po przerwie, Seweryn Pauch zaprezentobogatsze i silniejsze samorządy Trójmiasta.
wał, w formie multimedialnej, wystawę: „MenoDominik Włoch przedstawił historię swonici nad Wisłą”. Następnie wystąpili „żołnierze
ich pieszych pielgrzymek: do Santiago de
JKM Króla Pruskiego” z grupy rekonstrukcyjCompostela, Rzymu, Medjugorje i tej najdłużnej z czasów napoleońskich, którzy przedstaszej, liczącej 4,5 tysiąca kilometrów, do Jewili plany zorganizowania w Tczewie inscenirozolimy. Ciekawe omówienie tych wypraw,
zacji bitwy o miasto z roku 1807.
okraszone refleksjami duchowych przeżyć
Ostatnim punktem programu była dysi doświadczeń autora, wywołała duże zaintekusja panelowa „Pomorski ruch regionalny
resowanie zebranych, potwierdzone ożywiow dobie globalizacji”, w której uczestniczyną dyskusją po wystąpieniu.
li: Patrycja Hamerska reprezentująca Koło
Drugi dzień Spotkań rozpoczął się paNaukowe „Mozaika” z UG, Tatiana Kuśmiernelem historycznym. Referaty wygłosili:
ska z Klubu Studenckiego „Pomorania”,
Bartosz Świątkowski („Rola Wisły w szlaku
Kazimierz Smoliński i Leopold Kulikowski
z Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Tczewskiej
„Gryf”, Antoni Barganowski z Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, Tadeusz
Wrycza, ze Stowarzyszenia Dorzecza „Dolnej Wisły oraz Michał Kargul i Krzysztof Korda z Oddziału Kociewskiego ZKP w Tczewie.
Ożywiona i bardzo ciekawa, blisko dwugodzinna dyskusja została nagrana, a jaj najciekawsze fragmenty zostaną zamieszczone w drugim zeszycie „Tek Kociewskich”,
w którym znajdą się także referaty z panelu
historycznego oraz teksty nadesłane przez
uczestników Spotkań.
II Nadwiślańskie spotkania Regionalne
odbywały się 17 i 18 października. Partnerami spotkań byli: Centrum Wystawienniczo
– Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, PańMirosław Pobłocki, wiceprezydent Tczewa,
stwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż
mówił o nadwiślańskich planach samorządu.
Rybacka, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła
Fot. L. Kulikowski.
Podstawowa nr 10.

Kociewie

W Gdańsku odbyło się trzynaste już
spotkanie członków i sympatyków Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków. Rozmawiano m.in. o twórczości kociewskich
poetów – Małgorzaty Hillary i Zygmunta
Bukowskiego.
Spotkanie odbyło się w „Turbocie”, restauracji będącej również miejscem spotkań
gdańskich literatów, w podziemiach Ratusza
Staromiejskiego przy ulicy Korzennej. Wśród
gości byli Andrzej Grzyb, senator RP, prof.
Stefan Raszeja, nestor trójmiejskich Kociewiaków, prof. Zofia Janukowicz-Pobłocka, Henryk
Musa, poeta kaszubski, Marek Fota, filozof,
Krzysztof Kowalkowski, pisarz, Danuta Poczman, prezes Stowarzyszenia „Stara Oliwa” i
inni przedstawiciele świata nauki i kultury.
Program spotkania, w głównej mierze
dzięki inicjatywie pani sędzi Kamili Thiel-Ornas, poświęcony był pamięci poetki kociewskiej, Małgorzaty Hillar. Jej sylwetkę przybliżyła zebranym Alicja Samulewska, zarazem
kierownik młodzieżowego zespołu recytatorów z Gniewa. Dwie z jej podopiecznych:
Justyna Chudyka i Patrycja Hillar, interpretowały kilka wierszy poetki. Ostatnio wydane
pozycje książkowo-albumowe jak: Utwory zebrane M. Hillar, Najstarsze kościoły Kociewia
i Krajobrazy Kociewia zaprezentował prezes
Instytutu Kociewskiego, Wiesław Warchoł.
Irena Brucka zapoznała zebranych z fragmentami poetyckiej twórczości śp. Zygmunta
Bukowskiego, a Patrycja Hamerska omówiła
kolorystykę strojów regionu kociewskiego.
Promocja tomiku poetyckiego pt. „Śmiertelni
kochankowie” młodego tczewskiego poety
Artura Wirkusa zwieńczyła to zdominowane
poezją spotkanie. O pomorskich olimpijczykach, złotych medalistach z Pekinu, poinformował redaktor Mirosław Begger.
Rozweselającą pointą było przeczytanie przez Różę Jancę-Brzozowską apelu
z 1943 r., władz okupacyjnych byłych Prus
Zachodnich, do których należało Kociewie,
o obywatelskim obowiązku spoczywającym
na niewcielonych do wojska mężczyznach,
by ci zapładniali poza swoimi ślubnymi
małżonkami, przydzielone im przez władze
miejscowe mężatki i dziewczęta celem zapewnienia trwałego wzrostu populacji niemieckiej na okupowanych przez hitlerowców
ziemiach Kociewia i Kaszub. To temat na
odrębną publikację.
Dzięki Urszuli Wierycho, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, przygotowano stoisko z wydawnictwami Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
Hubert Pobłocki
Prezes TKK
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85 lat Chóru Męskiego ECHO

Jubilat ma się dobrze…
– To co wy tu wyprawiacie, przechodzi ludzkie pojęcie. Inne chóry powinny
się od was uczyć – powiedział prof. Roman Grucza, prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
podczas galowego koncertu z okazji 85lecia Chóru Męskiego Echo. Uroczystość
była okazją do zaprezentowania bogatego repertuaru chóru oraz wręczenia chórzystom wyróżnień i odznaczeń. Był czas
na życzenia i gratulacje.
Chórzyści zaśpiewali kilkanaście utworów,
a wśród nich pieśni z oper „Zamek na Czorsztynie” oraz „Nabuchodonozor”, wiązankę
pieśni ludowo-żołnierskich, wiązankę znanych
popularnych melodii świata, Stepy Akermańskie. Dyrygował Leszek Gołąb. Salę widowiskową Centrum Kultury i Sztuki wypełnili miłośnicy pieśni chóralnej i przyjaciele ECHA.
– Ten koncert przypomniał, że jubilat ma
już 85 lat, ale jakość wykonania pieśni udowadnia, że mimo sędziwego wieku, ma się
dobrze – powiedział Zenon Odya, prezydent
Tczewa. – Przez te wszystkie lata uświetnialiście najważniejsze imprezy w mieście,
promowaliście nasze miasto w kraju i za granicą. W imieniu samorządu miasta Tczewa
dziękuję za te 85 lat służenia społeczeństwu
naszego miasta i życzę, abyście w tej kondycji i z taką werwą śpiewali co najmniej do
jubileuszu 100-lecia.
Jak powiedział prezydent, gdy tczewianom zadaje się pytanie, co to jest „echo”,
większość odpowiada, że to chór. Dopiero
później zastanawiają się nad innymi znaczeniami tego słowa. To oznacza, że chór doskonale wkomponował się w krajobraz miasta i mieszkańcy identyfikują go z Tczewem.
– Jesteście wspaniali, macie świetne
osiągnięcia i doskonałego dyrygenta – powiedział Mariusz Mróz, prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr. – Radzę wam, abyście nie wypuszczali z rąk tego młodego człowieka, bo
współpraca z nim daje wspaniałe efekty. Widać, że ten zespół znalazł człowieka, któremu artystycznie ufa.
Historię i zasługi jubilata przypomniał Ludwik Kiedrowski, który poprowadził imprezę
(to jednocześnie wnuk jednego z założycieli
chóru). Chór Męski „Echo” powstał 14 września 1923 r. Założyło go grono ok. 20 osób,
a wśród nich dentysta – Ludwik Sumiński,
kupcy Alojzy Synak i Władysław Kobyliński,

profesorowie gimnazjum – Józef Żmijewski,
Alfons Guziński, Antoni Deskowski.
W 21-tysiecznych wówczas Tczewie
działało już 5 chórów, m.in. Lutnia, Cecylia,
nasze miasto było więc „kopalnią” pięknych
głosów. „Echo” było jednak pierwszym chórem męskim.
Chór przyjęto w poczet Pomorskiego
Związku Kół Śpiewaczych z siedzibą w Toruniu. Pierwszym dyrygentem został Ludwik
Sumiński, po nim – w 1934 r. pałeczkę dyrygenta przejął Leon Galiński. Pierwszym
prezesem był Antoni Deskowski.
Chór propagował polską pieśń aż do
wybuchu II wojny światowej, kiedy to działalność śpiewacza została przerwana. Jednak
już w 1946 r. chór został reaktywowany. Do
24 dawnych członków dołączali kolejni.
W 1965 r. został objęty opieką przez
jedną z największych tczewskich firm – FPS
POLMO. Były to dobre lata dla chóru. Rozpoczęły się wówczas zagraniczne koncerty
– m.in. na Węgrzech, w Niemczech, Bułgarii, Rumuni, chórzyści otrzymali jednolite garnitury. W 1966 r. chór objęła młoda
zdolna absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku – Elżbieta Grzenkowska
– Hawryluk. Oficjalnym akompaniatorem
został Tadeusz Abt (jest nim do tej pory),
który współpracował z chórem już od 1952 r.

Zarząd Główny Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Warszawie przyznał:
Odznakę IV stopnia „Złotą z laurem”
– Gerardowi Janikowskiemu
– Franciszkowi Jezierskiemu (odznakę
przyznaną zmarłemu niedawno chórzyście odebrał syn)
– Zenonowi Wąsowi
– Marianowi Wolbrechtowi
Odznakę V stopnia „Złotą z wieńcem
laurowym”
– Tadeuszowi Abtowi
– Jerzemu Bucholzowi
– Bernardowi Kapichowi
– Tadeuszowi Obczyńskiemu.
Odznaki Zarządu Oddziału Gdańskiego PZCHiO otrzymali:
Odznaka I st. „Brązowa”
– Marcin Budda
– Tadeusz Górski
– Leopold Kulikowski
– Karol Kliniec

Odznaka II st. „Srebrna”
– Stanisław Birna
– Zbigniew Braun
– Zdzisław Krzemiński
– Stefan Kukowski
– Ireneusz Moskal
– Włodzimierz Mróz
– Włodzimierz Mroczkowski
– Jan Muszyński
– Tomasz Rogoziński
– Jerzy Rojek
– Jerzy Szlagowski
– Krzysztof Szlagowski
Odznaka III st. „Złota”
– Kazimierz Rymanowski
– Jerzy Gburek
– Leszek Gołąb
– Kazimierz Grzegółkowski
– Bogdan Mindt
– Grzegorz Mrozek
Osoby wyróżnione przez prezydenta
miasta Tczewa:

Chór Echo podczas koncertu galowego w Centrum Kultury i Sztuki.

Prezydent Zenon Odya wręcza wyróżnienia
Andrzejowi Merchelowi (z lewej) i Leszkowi
Gołąbowi (w środku).
W 1974 r., z inicjatywy ECHA, zorganizowano I Festiwal Pieśni Chóralnej. Od tej pory
festiwale odbywają się co dwa lata.
Od 2002 r. chórem dyryguje Leszek
Gołąb, a funkcję prezesa sprawuje obecnie
Andrzej Marchel. Chór działa pod skrzydłami
Centrum Kultury i Sztuki.

WYRÓŻNIENIA:
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Kultura

nagrodą rzeczową:
– Tadeusz Abt
– Elżbieta Grzenkowska-Hawryluk
– Ryszard Bucholz
– Ryszard Kropidłowski
– Stefan Kukowski
– Andrzej Merchel
– Tadeusz Sobczyński
– Roman Stelmaszewski
– Marian Wolbrecht
listem gratulacyjnym:
– Witold Aniszewski
– Zbigniew Braun
– Tadeusz Górski
– Leszek Gołąb
– Karol Kliniec
– Czesław Kurek
– Ireneusz Moskal
– Włodzimierz Mroczkowski
– Jerzy Szlagowski
– Krzysztof Szlagowski
– Czesław Woźniak.
Ponadto prezydent Tczewa przekazał
chórzystom drukarko-kopiarkę.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

CWRDW wzbogaciło się o… nowy budynek

Regionalizm na żywo

Prezydent Zenon Odya i Marek Czapiewski zapraszają do odwiedzenia „poniatówki”.
Oryginalna „poniatówka”, przeniesiona z Czarlina na dziedziniec Centrum
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły już służy młodym tczewianom. Uroczyście
otwarto ją 22 października. Od tego dnia w „poniatówce” odbywają się lekcje regionalizmu. Dzieci i młodzież mają szansę nie tylko zdobyć podręcznikową wiedzę na temat życia codziennego na wsi kociewskiej, ale na kilkadziesiąt minut przenieść się w czasie.
„Poniatówka” została przekazana Centrum w darze przez rodzinę Czapiewskich
z Czarlina. Ciekawostką jest, że to rodzinny
dom głównej księgowej CWRDW – p. Ani
Rogosińskiej. Stojący w Czarlinie budynek
rozebrano, a następnie w elementach przeniesiono do Tczewa. Przez kilka miesięcy
trwał jego montaż.

Pomysłodawcą budowy „poniatówek”
był Juliusz Poniatowski, przedwojenny minister rolnictwa. „Poniatówki” powstawały
na ziemiach rządowych przeznaczonych do
parcelacji w ramach przedwojennej reformy
rolnej. – Te niewielkie i bardzo proste w montażu budynki można było spotkać także na
Kociewiu, ale powoli giną a z naszego krajobrazu – mówiła Alicja Gajewska,
dyrektor CWRDW. – Postanowiliśmy
ocalić jeden z nich. Było to możliwe
dzięki współpracy wielu ludzi, ich pasji
i zaangażowaniu.
– To kolejny przykład, że razem
można więcej – powiedział Zenon Odya,
prezydent Tczewa. – To także przykład,
w jaki sposób można przejść do historii
miasta. Przecież tabliczka z nazwiskami
darczyńców pozostanie na budynku.
Wewnątrz „poniatówki” zgromadzono meble i domowe sprzęty codziennego użytku przekazane
Centrum najczęściej przez prywatne
osoby. To dość nietypowe muzeum – wszystkiego można dotknąć,
sprawdzić jak działa. Kustoszem „poniatówki” jest Józef Ziółkowski, który
zapewnił, że chociaż „poniatówki” były
budowane na ok. 30 lat, to ta czarlińsko-tczewska przetrwa minimum 200
lat – jest tak solidnie zbudowana.
Alicja Gajewska oraz Zenon Odya
podziękowali darczyńcom – rodzinie
Czapiewskich oraz wszystkim tym,
którzy doprowadzili do tego, że „poniatówka” stanęła w CWRDW. Tabliczkę z ich nazwiskami przybito do ściany
W pomieszczeniach zgromadzono meble i sprzęty budynku.
używane dawniej na Kociewiu.
M.M.

Społeczeństwo

W obronie cywilnej

Zmiana warty
30 października 2008 r. zakończył wieloletnią służbę w obronie cywilnej komendant
drużyny wykrywania i alarmowania Urzędu Miejskiego w Tczewie (dwa UM ) dr Jerzy Gajdus, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Żegnali go pracownicy
Wydziału Zarządzania Kryzysowego (WZK)
oraz podwładni. Podziękowanie za sumienne wykonywanie obowiązków i wysoką dyspozycyjność wyraził w imieniu Prezydenta
Miasta i własnym Naczelnik WZK – Jerzy
Laskowski.
Jerzy Gajdus do czasu reformy administracyjnej (utworzenia powiatów) w 1999 r.
pełnił służbę w formacji obrony cywilnej
o nazwie Rejonowy Ośrodek Analizy Danych
i Alarmowania (ROADA) Urzędu Miejskiego w Tczewie. Podczas tworzenia powiatu
tczewskiego większość funkcyjnych ROADA skierowana została do dalszej służby
w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych
i Alarmowania. W mieście sformowano „dwa
UM”, której komendantem został Jerzy Gajdus. O nominacji zadecydowała posiadana
bogata wiedza nowego komendanta i umiejętność kierowania zespołem.
W związku z zakończeniem służby przez
Jerzego Gajdusa zmianie uległa dotychczasowa obsada komendy drużyny. Nowym
komendantem został mgr Mariusz Pepliński (dotychczasowy zastępca komendanta),
zatrudniony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a jego zastępcą – mgr
Jacek Piaskowski, nauczyciel Gimnazjum
Nr 2 w Tczewie.
Drużyna wykrywania i alarmowania to
terenowa formacja obrony cywilnej. Przygotowywana jest do wykrywania i rozpoznania
zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania
mieszkańców o zagrożeniach w czasie wojny oraz podczas niektórych zdarzeń klęski
żywiołowej w czasie pokoju. Przygotowanie
funkcyjnych do działania odbywa się podczas szkoleń podstawowych i doskonalących
oraz powiatowych i wojewódzkich treningów
systemu wykrywania i alarmowania obrony
cywilnej. Służba w formacjach obrony cywilnej nie przynosi żadnych profitów. Funkcyjni
„dwa UM” w Tczewie na co dzień zatrudnieni
są w szkołach i zakładach pracy (również
prywatnych).

Babski wieczór
Odbyła się piąta już edycja Rzeczpospolitej Babskiej – imprezy organizowanej przez
Radę Osiedla SM Suchostrzygi we współpracy z Osiedlowym Domem Kultury. Tym
razem hasłem wieczoru było „Kobieta nie
tylko piękną jest”. – Prelekcję na temat wartości elegancji wygłosiła Barbara AniołaPawlicka – mówi Gertruda Pierzynowska,
jedna z organizatorek wieczoru. – Tradycyjnie impreza miała charakter charytatywny.
Zbierano pieniądze na zakup leków dla najuboższych tczewian.
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Biblioteka
Pedagogiczna
zaprasza
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Gdańsku, Filia w Tczewie zaprasza czytelników, szczególnie studentów i osoby
dokształcające się (głównie na kierunkach
pedagogicznych) oraz nauczycieli i uczniów
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych
przygotowujących się do matury.
Na zbiory, gromadzone od przeszło pół
wieku, składa się ponad 30 tys. książek, ok.
2 tys. roczników czasopism i ponad 200 kaset video i CD-romów.
Placówka gromadzi głównie literaturę
pedagogiczną i psychologiczną, ale posiada także książki z innych dziedzin wiedzy
i literaturę piękną, prenumeruje 30 tytułów
czasopism.
W internecie na stronie www.pbw.gda.
pl/indexT.htm istnieje możliwość przeglądania skanów kart katalogu alfabetycznego
wydawnictw zwartych /zawiera informację
o księgozbiorze włączonym do zasobów biblioteki do końca 2007 r./ oraz udostępniony
został katalog on-line /obejmujący księgozbiór od stycznia 2008 r., opracowywany
i uzupełniany na bieżąco o nowe nabytki,
jednocześnie prowadzone są prace nad
umieszczeniem w nim całości zbiorów/.
Zapraszamy także do Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie
można skorzystać z bezpłatnego dostępu do
Internetu.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU
FILIA W TCZEWIE
83-110 Tczew, ul. Gdańska 2 A
tel./fax 058 531 04 70
e-mail: pb.tczew@wp.pl
komunikator: gg 726482
http://www.pbw.gda.pl/indexT.htm
Godziny pracy biblioteki
Poniedziałek 12.oo – 18.oo
Wtorek 12.oo – 18.oo
Środa 9.oo – 15.oo
Czwartek 12.oo – 18.oo
Piątek 12.oo – 18.oo
UWAGA
W pierwszą środę miesiąca biblioteka zamknięta dla czytelników.
W czasie przerw w zajęciach szkolnych
biblioteka czynna w godzinach 9.oo-15.oo.
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Gimnazjum nr 3 świętowało 25 urodziny

Przy torcie i rock&rollu

Świeczki na urodzinowym torcie zdmuchnęli Lech Stoliński (obecny dyrektor szkoły) i Andrzej
Szulc (były dyrektor).
Gimnazjum nr 3 świętowało swoje 25 urodziny. Jubileusz połączono z miejskimi
obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Od 1983 do 1999 r. placówka funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, w latach 1999 – jako Zespół
Szkół nr 3, by od 2001 r. stać się Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Jubileusz był okazją do wspomnień oraz pokazania tego, co szkoła ma najlepszego,
a więc osiągnięć swoich uczniów i absolwentów. Nie zabrakło urodzinowego tortu.
Na uroczystość przybyły władze samorządowe miasta i powiatu, duchowieństwo,
nauczyciele – obecnie uczący i emerytowani
oraz młodzież.
– Nie muszę zapewne przekonywać nikogo o sukcesach, jakie odnosili nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 4, której dyrektorem
przez długie lata był Andrzej Szulc – powiedział Lech Stoliński, dyr. Gimnazjum nr 3.
– Miała ona wiele sukcesów wychowawczych i dydaktycznych. Cieszyła się bardzo
dobrą opinią ówczesnych władz, rodziców
i uczniów. Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum
nr 3 podjęli trud podtrzymania wysokiego poziomu szkoły. Stworzyliśmy środowisko wychowawcze sprzyjające kształtowaniu osobowości uczniów, przygotowaniu do życia
w społeczeństwie, przyswajaniu uniwersalnych wartości etycznych i umiłowaniu ojczyzny. W miarę pozyskiwania środków finansowych modernizowaliśmy bazę dydaktyczną
szkoły, stwarzając coraz lepsze warunki do
nauki, pracy, rekreacji oraz prowadzenia
działalności gospodarczej.
W 2005 r. przy szkole otwarto miasteczko ruchu drogowego, rok później oddano do
użytku wielofunkcyjne boisko sportowe.
Jak powiedział dyrektor Stoliński, szkoła

podejmuje coraz to nowe wyzwania, jednym
z nich jest utworzenie klas integracyjnych.
Pojawienie się ich wymagało dostosowania
infrastruktury szkoły do potrzeb młodzieży
niepełnosprawnej. – Nie udałoby się tego
dokonać bez wsparcia mądrych ludzi – dodał
L. Stoliński. – Słowa podziękowania kieruję
do przedstawicieli organu prowadzącego
– prezydenta Tczewa Zenona Odyi, organu
nadzorującego pracę dydaktyczno-wychowawczą – Kuratorium Oświaty oraz wszystkich radnych.
– Pamiętam jeszcze jak w miejscu dzisiejszej szkoły było bajorko i słychać było
rechot żab – powiedział prezydent Zenon
Odya. – Teraz stoi tu gmach, w którym przez
25 lat kształcili się młodzi tczewianie Byłym
i obecnym pracownikom szkoły dziękuję za
to, że przekazywali swoja wiedzę i doświadczenie życiowe tym młodym ludziom, którzy
będą kształtować lub już kształtują przyszłość naszego miasta. Życzę następnych
jubileuszy i osiągnięć.
Młodzież Gimnazjum nr 3 zaprezentowała bardzo zróżnicowany program artystyczny – od muzycznych interpretacji utworów
poetyckich poprzez rock&roll i akrobatyczne
popisy.

Nagrody prezydenta dla nauczycieli
Ponieważ jubileusz szkoły został połączony z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, wręczone zostały nagrody prezydenta Tczewa dla nauczycieli za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nagrody otrzymali:
– Jarosław Bartoszewski (SSP 2)
– Eugeniusz Kwiatkowski (SP 12)
– Aleksandra Jabłońska (Gimnazjum nr 3)
– Sławomir Deja (Gimnazjum nr 3)
– Wioleta Glinkowska (Gimnazjum nr 2)
– Ewa Neumann (SP 12)
– Iwona Langowska (SP 5)
Nagrodzeni nauczyciele.
– Aurelia Czerwińska (SP 7)
– Cezary Wójcik (SP 7)
– Sabina Wasiek (SP 10)
– Lucyna Alberska (SP 11)
– Roman Siadak (SSP 2).
– Iwona Kardasz (SP 10)

Edukacja
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Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy w zakresie:
1. Ochrony Zdrowia – w ramach konkursu będą
dotowane przedsięwzięcia związane z realizacją działań rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Planowana kwota na realizację zadań objętych
konkursem na 2009 rok wynosi: 50.000,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 45.000 zł.
2. Pomocy Społecznej – w ramach konkursu
będą dotowane przedsięwzięcia związane z zadaniami z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie
w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla
rodzin i osób ubogich lub osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej. Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2009 rok wynosi:
75.000,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 45.000 zł.
3. Kultury Fizycznej i Sportu – w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z
realizacją działań związanych z szkoleniem sportowym, organizacją zawodów i rozgrywek sportowych
dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem rozwoju
sportu na lata 2008-2010.
Planowana kwota na realizację zadań objętych
konkursem na 2009 rok wynosi: 330.000,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 320.000,00 zł.
4. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych i
edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów
artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji,
spotkań, prelekcji.
Planowana kwota na realizację zadań objętych
konkursem na 2009 rok wynosi: 207.000 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 200.000 zł.
5. Przeciwdziałania patologiom społecznym
(alkoholizm, narkomania) – w ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia związane z:
a) zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich)
Planowana kwota na 2009 r. – 66.000,00 zł;
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 66.000,00 zł
b) udzielaniem rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie (prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci ,
młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek).
Planowana kwota na 2009 r. – 484.797,00 zł;
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 441.190,00 zł;
c) przeciwdziałaniem narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień). Planowana kwota na 2009 r.
– 60.000,00 zł
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 50.000 zł
d) prowadzenie profilaktycznych programów
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci,
młodzieży nauczycieli i rodziców na terenie szkół i
innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz
prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z
osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich
rodzin. Planowana kwota na 2009 r. 35.000,00 zł
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 28.000,00 zł
6. Prowadzenia Informacji Turystycznej – w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z krajoznawstwem, wypoczynkiem i turystyką,
polegające na:

–

świadczeniu informacji turystycznej, stałej aktualizacji danych informatycznych
z zakresu bazy noclegowo-gastronomicznej
Tczewa i regionu,
– bieżącej obsługi turystów indywidualnych i grupowych przybywających do Tczewa,
– promocji ważniejszych imprez krajoznawczych i
turystycznych,
– czynnego udziału w realizacji strategii miasta w
zakresie turystyki.
Planowana kwota dofinansowania w roku 2009
wynosi: 24.000,00 zł
Na realizację zadania objętego konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 18.000,00 zł.
7. Upowszechnianie Turystyki – w ramach
konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z
działalnością w zakresie organizacji imprez krajoznawczych i turystycznych, rajdów, wycieczek, spływów
kajakowych, wydawaniem opracowań promujących
Tczew i region Kociewia
Planowana kwota dofinansowania w roku 2009
wynosi: 10.000,00 zł
Na realizację zadania objętego konkursem Gmina
Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 10.000,00 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji
zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl
oraz w Urzędzie Miasta Tczewa w:
1) Wydziale Spraw Społecznych, (pawilon) pok.1415 tel. 7759-382 na temat konkursu w zakresie:
– Ochrony Zdrowia,
– Pomocy Społecznej,
– Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm narkomania)
2) Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu (budynek
główny) pok. 16–17 tel. 7759-319 na temat konkursu
w zakresie:
– Kultury Fizycznej i Sportu,
– Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
– Prowadzenia Informacji Turystycznej,
– Promocji Turystyki
• Termin realizacji zadań: 2009 rok
• Oferty należy składać do dnia 22 grudnia 2008 r.
do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Tczewie, plac Piłsudskiego 1, w zaklejonej kopercie opisanej – otwarty konkurs ofert w zakresie „Ochrona Zdrowia”; „Pomoc Społeczna”; Kultura
Fizyczna i Sport”; „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”; „Przeciwdziałania patologiom społecznym
– a, b, c, d ( alkoholizm, narkomania ); „Prowadzenie
Informacji Turystycznej” lub „Promocja Turystyki” opisanej w zależności od zakresu.
• Otwarcie ofert z Ochrony Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Kultury Fizycznej i Sportu nastąpi dnia 23
grudnia 2008 r. o godz. 12.00, a otwarcie pozostałych ofert o godz. 14.00.
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 60
dni od daty otwarcia ofert.
• Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Panoramie Miasta”, na stronach
miejskiego portalu informatycznego oraz wywieszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.
• Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nie przyznania dofinansowania najniżej ocenionym ofertom oraz proporcjonalnego zmniejszenia
wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków w przypadku, gdy suma dofinansowania pozytywnie ocenionych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na dotację zadania. W przypadku
zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w
stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą
oni związani złożonymi ofertami. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

Wokół nas

W skrócie
● Nabór do NGJO
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Tczewie prowadzi nabór na
trzyletnie studia licencjackie o specjalności: język
angielski – profil nauczycielski. Nauka odbywa się w systemie dziennym i zaocznym.
NGJO jest objęte opieką dydaktyczną
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Wymagane dokumenty:
– podanie na druku kolegium
– 4 fotografie (wym. 37 mm x 52 mm)
– świadectwo dojrzałości i ukończenia
– zaświadczenie lekarskie o przydatności
do zawodu nauczyciela
– dowód wpłaty wpisowego
– ksero dowodu osobistego.
Rekrutacja odbywa się na zasadzie
wolnego wstępu od 15 grudnia 2008 r. do 1
marca 2009 r. (do 15 stycznia 2009 r. – promocja „0” wpisowego).
Dokumenty należy składać w siedzibie Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych, Tczew ul. 30 Stycznia 1 (budynek
CED), tel. 058 532 13 97, 058 531 69 50.
● Kapadocja w CWRDW

Centrum
Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły w Tczewie zaprasza na wystawę
Włodzimierza Piechowicza i Işıka Aksoy „Kapadocja”. Wystawa czynna jest do 5 grudnia.
Inicjator i współautor wystawy – Włodzimierz Piechowicz – w 2007 r. wziął udział
w wystawie fotograficznej absolwentów Studium Fotografii Artystycznej przy Muzeum
Narodowym w Gdańsku pt. „Pastisz – mona
lisa wąsami” zorganizowanej przez Gdańską Galerię Fotografii. Wystawa została
zaprezentowana na Uniwersytecie Bilkent
w Ankarze w Turcji. W. Piechowicz jako jeden
z uczestników wyjazdu do Ankary wziął udział
w plenerze fotograficznym w Kapadocji. Tam
zrodził się jego pomysł międzynarodowej
wystawy z możliwością zaprezentowania
w Polsce i w Turcji. Zaproponował udział w
tym przedsięwzięciu biorącemu udział w plenerze tureckiemu fotografowi Işıkowi Aksoy –
wykładowcy Uniwersytetu Bilkent w Ankarze.
Na wystawie prezentowanej w Tczewie
znajdują się prace obu autorów. Włodzimierz Piechowicz prezentuje 17 fotogramów ułożonych wg klucza: miejsca – ludzie
– spotkania, wybranych ze zbioru będących
plonem dwóch wypraw w rejon Kapadocji.
Işık Aksoy prezentuje 12 fotogramów panoramicznych wykonanych w Kapadocji oraz
na wybrzeżu śródziemnomorskim Turcji.
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Komunikat
Społecznego Komitetu
Budowy Śródlądowego
Statku PasażerskoWycieczkowego
w Tczewie
Komunikat nr 1/X/08
Społeczny Komitet przekazuje do publicznej wiadomości informacje o pracy i wydarzeniach w okresie 27.06-24.10.2008 r.
1. O powołaniu Komitetu zawiadomiono
– marszałków województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
warmińsko-mazurskiego
– starostwa i miasta: Kwidzyn, Sztum, Malbork, Nowy Dwór Gd., Tczew, Starogard
Gd., Gmina Tczew, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane instytucje
oraz media lokalne.
2. 5.08.2008 r. Komitet wystąpił z pismem
do 7 biur projektów o złożenie w terminie do 15.11.br. Oferty na opracowanie
projektu techniczno-kwalifikacyjnego na
budowę statku pasażersko-wycieczkowego.
3. 25.08.br. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji na
zbiórkę publiczną (zgodnie z ustawą
z dn. 15.03.1933 r.) na części obszaru
woj. pomorskiego. Wydanie decyzji zostało chwilowo zawieszone.
4. W sierpniu i wrześniu przeprowadzono
konsultacje i uzgodnienia z samorządami w Kwidzynie, Nowym Dworze Gd.,
Tczewie i Starogardzie Gd., w celu partnerstwa i współfinansowania budowy
statku.
5. Przewodniczący Komitetu we wrześniu
uczestniczył w czterech komisjach przy
Radzie Powiatu Tczewskiego i Radzie
Miejskiej w Tczewie przedstawiając
potrzebę integracji samorządów oraz
wsparcia finansowego budowy statku.
6. Opracowano społecznie wstępny projekt
programu budowy statku.
7. 29.09.br. w UM w Tczewie odbyło się
robocze spotkanie samorządów nadwiślańskich woj. pomorskiego. Stanowisko
zajęte przez uczestników spotkania pozwala na dalszą pracę Komitetu głównie w celu pozyskiwania partnerów do
współfinansowania przedsięwzięcia. Komitet dziękuje prezydentowi Tczewa za
umożliwienie odbycia spotkania oraz pomoc organizacyjną. Komitet, w imieniu
stowarzyszenia Dorzecza Wisły „Wisła”
Oddz. w Tczewie, informuje o zakończeniu przez ww. Stowarzyszenie zbiórki
publicznej przeprowadzonej 21.06.br.,
zgodnie z decyzją starosty tczewskiego
z dn. 20.06.br. nr OR.5012/3/08. Ogółem
zebrano 874,31 zł z przeznaczeniem na
rozpoczęcie przez Komitet działań na
rzecz budowy statku. Zbiórkę przeprowadzono społecznie. Komitet, w imieniu
Stowarzyszenia, składa wszystkim ofiarodawcom podziękowanie.
Tadeusz Wrycza
przewodniczący Komitetu
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Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa

Budżet stabilizacji, dla obywateli
i rozwoju kraju
Fragmenty wystąpienia posła Jana Kulasa w sejmie RP
Panie Marszałku
Wysoki Sejmie
Stajemy u progu najważniejszej debaty w roku, rozpatrzenia rządowego projektu ustawy budżetowej na 2009 r. Jednym
zdaniem określiłbym projekt rządowy
jako budżet stabilizacji, proobywatelski
i dla rozwoju kraju.
Projekt budżetu państwa stabilizuje sytuację gospodarczą-finansową na wysokim
poziomie rozwoju, zakłada pozostawienie
w kieszeni obywateli z tytułu niższych podatków blisko 8 mld zł, wytycza priorytety rozwoju na infrastrukturę, edukację, szkolnictwo
wyższe i naukę.
Najważniejszy oczywiście jest wzrost
gospodarczy, który potem umożliwia odpowiednią politykę społeczną, zdrowotną
i kulturalną państwa. W roku 2009 wzrost
PKB ma wynieść 4,8 proc. To dużo więcej
niż średnia wzrostu ekonomicznego w Unii
Europejskiej. Niezwykle ważne w obecnych
warunkach zachwianych rynków finansowych w Stanach Zjednoczonych i w części
Europy jest zdecydowane obniżenie deficytu
budżetowego do poziomu 18,2 mld zł. Przypomnijmy za poprzednich rządów sięgał on
30 mld zł. Niski deficyt budżetowy będzie
pełnił rolę kotwicy w stabilnym i na wysokim
poziomie rozwoju gospodarki naszego kraju. Ma to także znaczenie dla hamowania
wzrostu inflacji, której wysokość na przyszły
rok zaplanowano na poziomie 2,9 proc. Docelowo należy zmierzać do redukcji inflacji
poniżej 2,5 proc. W 2009 r. nastąpi dalszy
wzrost zatrudnienia, o co najmniej 250 tys.
osób, jak też obniżenie poziomu bezrobocia,
do przeciętnego poziomu unijnego 8,5 proc.
tj. do 1,3 mln osób bez pracy. (…)
Budżet na 2009 r. ma wybitnie proobywatelski charakter. W kieszeniach obywateli
pozostanie blisko 8 mld zł z powodu niższych podatków od dochodów osobistych,
czyli PIT. Wchodzi bowiem nowy system stawek podatkowych 18 i 32 proc. Co prawda
uchwalono go za poprzedniego parlamentu, ale poprzedni rząd prawie nic nie zrobił
dla jego wprowadzenia. Ciągle brakowało
tam nie tylko zgody, ale odwagi i wyobraźni
przy podejmowaniu trudnych decyzji. Rząd
Donalda Tuska wprowadza korzystne dla
obywateli stawki podatkowe, ale jest także
konsekwentny i odpowiedzialny. Bowiem na
blisko 8 mld zł ogranicza wydatki publiczne. Tego właśnie najbardziej obawiały się
poprzednie rządy, ograniczenia wydatków
państwa i reformy finansów publicznych.
Rząd koalicyjny PO-PSL wychodzi ufnie
i odważnie naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Zapewne kierunek obniżania i upraszczania podatków będzie nadal utrzymywany.
Przy okazji warto nadmienić, że za 2009
rok blisko 99 proc. ogółu obywateli będzie
płacić podatek od dochodów osobistych na
niższym poziomie 18 proc. Poziom 99 proc.
oznacza de facto realizację podatku liniowego w systemie PIT!
Projekt budżetu państwa na 2009 rok
zawiera dobre informacje dla emerytów
i rencistów. Obecny rząd nie dyskutuje, jak
poprzednicy, a po prostu gwarantuje waloryzację emerytur i rent! Ta waloryzacja przekroczy wskaźnik inflacji o 20 procent. Dla
emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z ZUS wskaźnik waloryzacji wyniesie
5,9 procent. Przypomnijmy prognozowany
poziom inflacji ma wynieść 2,9 procenta. Dla
pracujących warto powiedzieć, że w przyszłorocznym budżecie zostanie utrzymany,
a nawet trochę podwyższony system ulg

Społeczeństwo

prorodzinnych
na
wychowanie każdego dzieci (...) Projekt
budżetu
zakłada
wzrost realnej dynamiki
wynagrodzeń
w gospodarce narodowej o 3,6 procent.
Rząd D. Tuska gwarantuje
dwukrotną
podwyżkę płac dla
nauczycieli, po 5 procent o 1 stycznia i od
1 września 2009 r.
Infrastruktura i system finansowy pełnią
funkcję krwioobiegu w gospodarce narodowej. W 2009 roku wydatki budżetu państwa,
pomimo niższych podatków i ubytków dochodów budżetowych z tego powodu, wzrastają do poziomu 321,7 mld zł. W sumie
w przyszłym roku do wydania będzie więcej
niż w 2008 roku o ponad 12,8 mld zł. Finanse krajowe zostaną dodatkowo zasilone
kwotą 33,6 mld z Unii Europejskiej, która nie
podlega zwrotowi.
Rok 2009 będzie upływać pod znakiem
budowy autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, wiaduktów i mostów. Na rok 2009
w „Programie Budowy Dróg Krajowych (lata
2008-2012) przewidziano nakłady finansowe w wysokości 31 mld 280 mln zł, wobec
18 mld 804 mln zł w 2008 roku, co oznacza
wzrost tych nakładów aż o 40 procent! Na
Pomorzu Gdańskim powstaną kolejne kilometry tak bardzo potrzebnej autostrady A-1.
Edukacja, szkolnictwo wyższe i nauka
stają się w programie budżetowym rządu
Donalda Tuska rzeczywistymi priorytetami
(…) Wzrasta subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2009
r. wyniesie ona 33 mld 404 mln zł. Ogólnie
subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrastają w przyszłym roku o 11,4
procent, a część oświatowa subwencji ogólnej dla JST o 2,5 mld tj. o 7,5 proc.
(…) Nakłady na szkolnictwo wyższe
wzrastają o 7,2 procent do kwoty 9 mld 451
mln zł. Jeszcze wyraźniejszy wzrost występuje w poziomie finansowania nauki polskiej,
gdzie budżet wzrasta o 20 proc., do kwoty
4 mld 950 mln zł. (…)
Naturalnie w każdym budżecie państwa
występują pewne zagrożenia. Zapewne
istotne będą różnorakie i nie zawsze przewidywalne zmiany na światowych rynkach
finansowych. Zbyt dużo nadal kosztuje nasz
budżet obsługa długu publicznego, sięgająca ogromnej kwoty 32,8 mld zł! W stosunku
do roku 2008 jest to wzrost wydatków na ten
cel aż o blisko 18 procent. Utrzymująca się
przewaga importu nad eksportem osłabia bilans finansów państwa. Dlatego niewątpliwie
większe nakłady finansowe trzeba zaproponować na promocję polskiego eksportu.
Generalnie projekt budżetu państwa na
2009 rok, to niezły budżet, chociaż nie jest
to jeszcze budżet marzeń. Najważniejsze
jest to, że budżet ten zapewnia utrzymanie
wysokiego wzrostu gospodarczego oraz
gwarantuje realizację ważnych świadczeń
dla obywateli. Niewątpliwie projekt budżetu państwa rządu koalicji PO-PSL, umocni pozycję Polski w Europie i w świecie,
a m. in. poprzez odblokowanie programu prywatyzacji (przychody mają wynieść 12 mld
zł) zachęci potencjalnych inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce. Wiele
bowiem wskazuje na to, że obecna Polska,
to do bardzo dobre miejsce do pewnych
i stabilnych inwestycji!
Jan Kulas
poseł na Sejm RP
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Młodzi Niemcy gościli u tczewskich rówieśników

Poznawali nasz kraj i zwyczaje
W pierwszej połowie października doszło
do dziewiętnastej już wymiany młodzieży
szkolnej z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Norderstedt (Niemcy), która to szkoła współpracuje od 1990 r. ze Szkołą Podstawową nr 10 w Tczewie a po reformie oświaty
w 2000 r. również z Gimnazjum nr 1.
Podczas wymiany niemieckie dzieci mieszkają w polskich domach, chodzą
z kolegami do szkoły na lekcje, wspólnie
wyjeżdżają na wycieczki i bawią się na popołudniowych imprezach. Młodzi tczewianie
mają przy tym doskonałą okazję doskonalenia znajomości języka niemieckiego, pokazania naszego kraju, jego historii, zabytków
i ciekawostek przyrody.
Pierwszego dnia odbyła się wspólna
lekcja języka angielskiego. Później zajęcia
przeniosły się do Malborka. Żywa lekcja
historii w dawnej krzyżackiej stolicy była
bardzo interesująca. Drugiego dnia grupa
wyjechała do Torunia. Uczestnicy podziwiali zabytki starego miasta oraz przepiękną
panoramę z wieży kościoła św. Janów. Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta
w rodzinnym domu słynnego astronoma – Mikołaja Kopernika, w którym dzisiaj mieści się
jego muzeum oraz wizyta w Muzeum Pierników, gdzie uczniowie mogli samodzielnie
wyprodukować słynne toruńskie pierniki wg
starej, oryginalnej kilkusetletniej receptury.
Niedziela, trzeci dzień pobytu, był przygotowany indywidualnie przez rodziny goszczące dzieci z Niemiec.
Czwartego dnia zaplanowano wspólną
lekcję wychowania fizycznego. Później grupa zwiedzała gdańską starówkę. Największe
wrażenie zrobiła wspinaczka na wieżę Kościoła Mariackiego. Ogromnie spodobała się
fabryka cukierków „Ciuciu”, gdzie uczniowie
mogli zobaczyć jak produkowało się kiedyś
karmelki i spróbować wszystkich dostępnych
smaków. Każdy na pamiątkę otrzymał torebkę słodkości. Następnie wycieczka przeniosła do Sopotu, gdzie przy pięknej, słonecznej pogodzie uczniowie spacerowali po molo

i podziwiali Zatokę Gdańską.
Tego
samego
dnia w świetlicy Gimnazjum
nr 1 odbyło się
przyjęcie przygotowane przez
rodziny
goszczące uczniów z
Niemiec. Była to
wspaniała możliwość integracji
polskich rodzin
oraz ich niemieckich gości.
Piątego dnia
w Centrum WystawienniczoRegionalnym
Dolnej
Wisły
w Tczewie odbyły
się lekcje sztuki,
na których uczniowie z obu krajów wykonywali obrazy na szkle oraz mogli wyprodukować
samodzielnie kartkę papieru czerpanego. Na
naszych gościach ogromne wrażenie zrobiła
odbudowa i nowe przeznaczenie dawnego
budynku fabrycznego.
Ostatniego dnia odbyła się lekcja fizyki,
a po niej zajęcia przeniosły się do Fromborka, czyli miejsca, gdzie pracował i został pochowany Mikołaj Kopernik. Zainteresowanie
wzbudziły wiadomości o odnalezieniu miejsca pochówku astronoma oraz rekonstrukcji twarzy na podstawie wykopanej czaszki.
Podobał się również mini koncert organowy,
który pokazał ogromne możliwości i cudowne
brzmienie słynnych organów z fromborskiej
katedry.
Opiekujący się dziećmi nauczyciele wzięli udział w koncercie chóru Opery Gdańskiej
pt.: „Sfera ducha”, który odbył się w Kościele
Bożego Ciała na gdańskiej Morenie. Uczestniczyli w spektaklu „Fado” Teatru Wybrzeże
w Gdańsku oraz obejrzeli wspaniały, nowy

program „Kataryniarze” kabaretu Grupa MoCarta w Filharmonii Bałtyckiej.
Ta jedyna w naszym regionie tak długoletnia wymiana to doskonały przykład
wprowadzania w życie idei integracji europejskiej. Młode pokolenie Niemców może
lepiej poznać swoich wschodnich sąsiadów,
znany w świecie torunianin Mikołaj Kopernik doskonale łączy, a nie dzieli nasze narody. Uczniami opiekowali się nauczyciele
języka niemieckiego: Maria Jakubowska,
Maria Kosmacz i Piotr Wojtysiak. Po stronie niemieckiej udział wzięli: Elizabeth Vierbaum, Timo Asbahr oraz Ralf Wilking.
Jest już zaplanowana następna rewizyta, kolejna grupa polskiej młodzieży pojedzie
do Norderstedt w czerwcu 2009r.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez finansowego wsparcia warszawskiego biura
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
mgr Piotr Wojtysiak
nauczyciel języka niemieckiego,
koordynator PNWM

Digitalizacja zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
realizuje projekt dotyczący digitalizacji zbiorów, sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury
i szkolnictwa artystycznego”. Celem projektu jest udostępnianie w wersji elektronicznej
zdigitalizowanych dokumentów, związanych
z kulturą i historią regionu oraz zabezpieczanie zbiorów zabytkowych przed ich nieodwracalnym zniszczeniem. Proces digitalizacji
polega na przetwarzaniu zachowanych dokumentów na ich cyfrowe odpowiedniki. Po
wytypowaniu odpowiednich zbiorów o uznanej wartości historycznej lub kulturalnej i ich
zeskanowaniu, „surowe” pliki zostają poddane obróbce komputerowej w programie Photoshop. Następnie klasyfikuje się i ewidencjonuje je oraz zapisuje na nośnikach DVD
z uwzględnieniem odpowiedniej liczby kopii.
Zdigitalizowane zbiory są udostępniane w postaci cyfrowej w dwóch trybach: offline i online. Można z nich korzystać od poniedziałku
do piątku od godz. 11:00 do 17:00, a w środy
w godz. 10:00-15:00 w Sekcji Historii Miasta,
która mieści się w Bibliotece Głównej przy
ul. J. Dąbrowskiego 6. Zbiory cyfrowe dostępne na stronie internetowej biblioteki:

www.mbp.tczew.pl (zakładka: digitalizacja) podzielone są na kilka
działów: prasa, albumy i kroniki,
pocztówki, publikacje, prezentacje,
kartografia. Dzięki temu internauci
mogą zobaczyć np. Tczew na starych pocztówkach z kolekcji Tomasza Spionka. Wśród cyfrowych
zbiorów można znaleźć także kilka
numerów przedwojennych gazet,
osiem pierwszych numerów „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, publikacje okolicznościowe
(„Alma Mater Mariniensis”, „Powrót
Tczewa do Polski”) wydane przez
Kociewski Kantor Edytorski – sekcję wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Bardzo ciekawe są
również kroniki autorstwa Józefa Dylkiewicza
„Ziemia tczewska”. W postaci cyfrowej są
dostępne także kroniki Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, redagowane przez
Zygmunta Kułakowskiego.
Ze względu na ochronę praw autorskich
nie jest możliwa prezentacja wszystkich
zbiorów w Internecie, chociażby monografia
Tczewa autorstwa Edmunda Raduńskiego
– dostępna tylko w trybie offline, czyli w czy-

Społeczeństwo

telni. Zdigitalizowane zbiory wykorzystywane
są również do tworzenia prezentacji multimedialnych, niezbędnych do prowadzenia lekcji
bibliotecznych (zapraszamy na zajęcia po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: 058-531-36-37 w. 19).
Zbiory specjalne dotyczące dziejów
Tczewa i regionu digitalizowane są sukcesywnie przez pracowników biblioteki i cieszą
się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Zapraszamy do ich obejrzenia!
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Pracownia Edukacji Ekologicznej UM w Tczewie
zaprasza do udziału

w II edycji konkursu
na dyktando pod hasłem

„Przyrodnicze zmagania z ortografią”
–
–
–
a)
b)
c)
1.
2.

Cele:
popularyzacja wiedzy przyrodniczej
rozwijanie umiejętności językowych i ortograficznych uczniów
integracja treści międzyprzedmiotowych
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Organizacja:
Konkurs jest dwuetapowy.
I etap polega na napisaniu przez ucznia tekstu dyktanda o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
format:
a) maksymalnie ½ strony A4 dla szkół
podstawowych
Czcionka: Times New Roman, 12,
marginesy 2,5 cm.
b) maksymalnie 1 strona A4 dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

3.
4.

5.
6.

Czcionka: Times New Roman, 12,
marginesy 2,5 cm.
Prace podpisane NA ODWROCIE
kartki:
imię i nazwisko autora, klasa, szkoła,
nazwisko nauczyciela j. polskiego.
Termin składania prac konkursowych
upływa 28 stycznia 2009 r.
Prace należy przesłać na adres PEE,
dostarczyć osobiście lub wrzucić do
skrzynki na korespondencję obok drzwi
pracowni.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16
lutego 2009 r.
II etap polega na pisaniu dyktanda
przez reprezentantów poszczególnych szkół.
Konkurs odbędzie się 13 marca 2009 r.
w Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie przy ul. M. Konopnickiej 11 o godz.
13:00.

7. Zgłoszenia kandydatów przez szkoły do
PEE do 27.02.2009 r.
a) Szkoły podstawowe mogą zgłaszać
po 3 uczniów.
b) Gimnazja – delegacje 5-osobowe.
c) Szkoły ponadgimnazjalne – delegacje 5-osobowe.
8. Uczniowie mogą startować zarówno w jednym, wybranym etapie, jak
i w dwóch.
Komisja konkursowa będzie oceniać oddzielnie obydwa etapy.
9. Do II etapu nie przystępują laureaci
I etapu.
10. Autorzy najlepszych tekstów dyktand
(laureaci I etapu) oraz zwycięzcy II etapu otrzymają nagrody ufundowane przez
Pracownię Edukacji Ekologicznej.
w imieniu komisji konkursowej
– Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej UM w Tczewie
zaprasza do udziału

w IX edycji konkursu literacko-przyrodniczego

„Z ekologią za pan brat”

–
–
–
–
a)
b)
c)
1.
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Cele:
popularyzacja
wiedzy
ekologicznej
z uwzględnieniem najważniejszych problemów o charakterze globalnym
rozwijanie umiejętności literackich uczniów
umożliwienie uczniom zaprezentowania
pomysłów
integracja treści międzyprzedmiotowych
Adresaci tczewskich szkół:
klas IV – VI szkół podstawowych
gimnazjów
szkół ponadgimnazjalnych
Organizacja:
Konkurs polega na napisaniu przez
ucznia pracy literackiej na jeden z poniżej wymienionych tematów.
TEMATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
A. Chociaż Ziemia jest tak wielka,
mam na nią wpływ.
B. „Gościu siądź pod mym liściem,
a odpocznij sobie” – pisał już w XVI
wieku Jan Kochanowski. Zachęć
do wypoczynku na świeżym powietrzu współczesnego człowieka.
C. Liczy się każda kropelka wody.
TEMATY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I GIMNAZJÓW (obie kategorie mają te same tematy, ale będą one
oceniane wg odrębnych kryteriów):

2.
3.

4.

5.

A. Żegnaj benzyno, witaj paliwo
przyszłości.
B. Moja rzeka, moje morze, moja
planeta.
C. Nikt nie lubi, gdy jest za gorąco,
czyli o efekcie cieplarnianym.
Forma wypowiedzi dowolna.
Dopuszczalna objętość pracy konkursowej: maksymalnie 4 strony znormalizowanego tekstu komputerowego napisanego w programie Microsoft Word:
czcionka Times New Roman – 12 pkt.,
odstęp 1,5 wiersza, strony numerowane.
Prace należy zakodować (można posłużyć się dowolnym nickiem). Do pracy
należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą dane ucznia (imię i nazwisko,
klasa, szkoła, nazwisko nauczyciela).
Koperta powinna być podpisana takim
kodem jak praca.
Prace należy złożyć w PEE w Tczewie,
ul. Obr. Westerplatte 3 lub wrzucić do
skrzynki korespondencyjnej obok
drzwi do pracowni. Uczniowie
wyróżnieni będą zobowiązani
dostarczyć tekst na dyskietce
po ogłoszeniu wyników lub
przesłać e-mailem. Prosimy
więc o zachowanie wersji
elektronicznej pracy.

Środowisko

6. Termin składania prac konkursowych
upływa 27 lutego 2009 r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
końca marca 2009 r.
8. Prace będą oceniane w 3 kategoriach:
a) szkoła podstawowa
b) gimnazjum
c) szkoły ponadgimnazjalne
9. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie.
10. Prace przejdą na własność organizatora
konkursu.
11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez
Pracownię Edukacji Ekologicznej.
w imieniu komisji konkursowej
– Anna Peichert
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Pracownia Edukacji Ekologicznej

Do końca roku bezpłatnie

Oznakuj psa

we współpracy
z Uniwersytetem Gdańskim
zaprasza nauczycieli, dyrektorów, stażystów
i inne osoby związane zawodowo z edukacją
na pierwszy z kursów Baltic University
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU BAŁTYCKIEGO

„A Sustainable Baltic Region”
Treść zajęć:
wszystkie przedsięwzięcia podejmowane
przez kraje Regionu , które prowadzą do
zrównoważonego rozwoju (przykładowe
tematy: droga do utrzymania stabilności,
od paliw kopalnych do odnawialnych
źródeł energii, racjonalne wykorzystanie
materiałów, zrównoważone rolnictwo,
leśnictwo i rybołówstwo, minimalizacja odpadów a czystsze technologie,
transport ludzi i dóbr w rejonie Bałtyku,
harmonijne współżycie ze środowiskiem
poprzez odpowiedzialny rozwój budownictwa i infrastruktury, ekologia w ekonomii, etyka, prawo, kultura)
– problemy globalne zostają też sprowadzone do wymiaru lokalnego i jednostkowego (czyli do poziomu gospodarstwa
domowego)
Wiedza zdobyta podczas kursu dotyczy
realizowanej na wszystkich przedmiotach
szkolnych na każdym poziomie kształcenia szeroko pojętej edukacji regionalnej,
–

ekologicznej, prozdrowotnej, patriotycznej
i obywatelskiej. Kurs ma charakter multidyscyplinarny i wskazuje, że edukacja w zakresie wiedzy o społeczeństwie stanowi integralną całość z edukacją o środowisku.
Zajęcia kursu prowadzone są w języku
polskim, egzamin jest również po polsku.
Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest potwierdzony dyplomem w języku
angielskim wystawionym przez Uniwersytet
w Uppsali (Szwecja) podpisanym przez Larsa Rydena, Dyrektora Baltic University oraz
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Zajęcia u nas będą się odbywały w okresie od 29 listopada 2008 r. – zebranie organizacyjne i zapisy dn. 13 listopada.
Zajęcia poprowadzi wraz ze współpracownikami dr Jerzy Wojtkowiak (Instytut
Fizyki Doświadczalnej UG Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej oraz GWSH
– edukacja ekologiczna) wieloletni wykładowca Baltic University na kursach organizowanych przez UG.

Jeszcze tylko do końca roku mieszkańcy Tczewa mogą wszczepić mikroczipy swoim psom bez uiszczania opłat.
Akcję identyfikacji psów poprzez wszczepienie mikroczipa prowadzi Urząd Miejski
w Tczewie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.
Realizacja programu ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz poprawę stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta.
Z bezpłatnej usługi można skorzystać
w następujących lecznicach:
• Gabinet weterynaryjny
ul. Kubusia Puchatka 1
tel. 0 503 090 177, 0 506 086 424
• Gabinet weterynaryjny
ul. Wyspiańskiego 16A
tel. 058 531 60 14, 058 532 04 28
• Przychodnia weterynaryjna „Dogwet”
ul. Armii Krajowej 3
tel. 058 531-05-47, 0 602 116 521
• Przychodnia weterynaryjna
al. Zwycięstwa 11
tel. 058 777 00 33
• Gabinet weterynaryjny
ul. 30 Stycznia 29
tel. 0 605 034 582
Usługa jest bezpłatna jedynie dla właścicieli psów zamieszkałych na terenie miasta
Tczew, po okazaniu dowodu tożsamości.
Właściciel bezpłatnie otrzyma dla psa:
– mikroczip ISO 11784 (wraz z implantacja)
– pasek identyfikacyjny
– rejestrację w Ogólnopolskiej i Europejskiej
Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych.
Warto skorzystać z oferty do końca roku,
ponieważ koszt samego tylko mikroczipa to
ok. 35 zł. Czipowanie jest obowiązkowe.
Więcej informacji na www.oznakujpsa.pl

Jak przedszkola dbały o odzysk surowców
w ubiegłym roku szkolnym?
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Efekty zbiórki surowców wtórnych przez dzieci przedszkolne
w roku szkolnym 2007-2008

kg

Pr

29 października 2008 r. rozstrzygnięta
została rywalizacja przedszkoli w VI edycji programu ekologicznego „Moje miasto
bez odpadów” oraz IV edycji konkursu
„Zakręcone odkręcone”.
Niektóre przedszkola z terenu naszego
miasta dbając o wyrabianie nawyku właściwego postępowania z surowcami wtórnymi
u swoich podopiecznych prowadzą zbiórkę
makulatury, plastikowych butelek oraz nakrętek.
Najlepsze wyniki w programie „Moje
miasto bez odpadów” uzyskało przedszkole „Chatka Puchatka” gdzie zebrano prawie
3 tony makulatury!
W konkursie „Zakręcone Odkręcone”
zwycięzcami zostały Przedszkole „Jodełka” i Przedszkole Sióstr Miłosierdzia. Za
bardzo dobre wyniki nagrodzono również
przedszkola: „Muszelka” i „Akademia Krasnoludków”.
W bieżącym roku szkolnym są kontynuowane kolejne edycje ww. programów i konkursów. Mamy nadzieję, że przyłączą się do
nich kolejne przedszkola.

Środowisko
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Roman Klim (1940-2000)
Już wkrótce przypadnie kolejna rocznica
śmierci jednego z najważniejszych regionalistów Kociewia i Żuław i zarazem honorowego mieszkańca naszego miasta Romana
Klima. Warto pamiętać o tej rocznicy. W niniejszym artykule przybliżę nieco tę ważną
dla naszego miasta postać.
Roman Klim był kresowiakiem, urodził
się 5 lutego 1940 roku w Brześciu nad Bugiem. W wyniku zmian granic do jakich doszło po drugiej wojnie światowej, miasto to
znalazło się poza terytorium Polski. Tuż po
zakończeniu działań wojennych rodzina Klimów przeniosła się do Elbląga. W mieście
tym ukończył pierwsze dwa stopnie edukacji.
Następnie podjął studia na wydziale Technologii Drewna w Wyższej Szkole Rolniczej
w Poznaniu. Po ukończeniu tej uczelni rozpoczął pracę w Zakładach Suchej Destylacji
Drewna w Hajnówce. Dodatkowo ukończył
Podyplomowe Studium Ochrony Środowiska na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej
w Krakowie. Następnie pracował w zakładach przeróbki drzewa w Morągu i Elblągu.
W tym ostatnim nawiązał intensywną współpracę z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym. W 1972 podjął decyzję
o zmianie zawodu. Porzucił przemysł drzewny i zajął się muzealnictwem. Wykorzystał
tu nadarzającą się okazję zostania kierownikiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Należy podkreślić, iż tworzył tą placówkę od
podstaw. Jednocześnie zorganizował Klub
Ochrony Środowiska dzięki, któremu propagował również aktywne formy wypoczynku
w ramach turystyki pieszej. Nie ustawał również w pogłębianiu swojej wiedzy. Pracując
na Helu ukończył Studium Podyplomowe
Muzeologii przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nie przypadkowo zatem to właśnie Romana Klima poproszono o zoorganizowanie Muzeum Wisły w Tczewie. Do naszego

miasta przybył w 1980 roku. Od początku
uzyskał silne poparcie tej inicjatywy ze strony dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Przemysława Smolarka,
jak również Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej i ówczesnego prezydenta Tczewa Czesława Glinkowskiego. Z dużym poświęceniem zajął się poszukiwaniem eksponatów do tej placówki nie raz przemierzając
nawet spore odległości. W ten sposób już
w cztery lata później uruchomiono pierwsze
w Polsce i trzecie w Europie muzeum poświęcone rzece.
Jak już wspominano, działalność Romana Klima nie ograniczała się tylko do działań
zawodowych. Był również aktywnym działaczem społecznym. Założył między innymi
Towarzystwo Miłośników Wisły. Aktywnie
rozwijał w naszym regionie turystykę pieszą, miedzy innymi dzięki zorganizowaniu
Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego
„Trsow”, z którym prowadził liczne wędrówki
po Kociewiu. Rozmiłowany był również w pozostałościach po kulturze mennonickiej. Wyrazem tego, było nie tylko powołanie Klubu
Przyjaciół Kultury Mennonickiej „Olęder” ale
również zoorganizowanie dwóch zjazdów
Menonitów.
Ponadto był aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń społecznych i naukowych.
Działał w Polskim Towarzystwie Nautologicznym, Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym, Towarzystwie Opieki nad
Zabytkami oraz Stowarzyszeniu Autorów
Polskich im. Bolesława Prusa. Przez wiele
lat kierował pracami Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
Owocem tych aktywnych działań były
również liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, w większości poświęcone
regionowi kociewskiemu. Teksty te zamieszczał przede wszystkim na łamach „Jantarowych Szlaków”, „Kociewskiego Magazynu

Regionalnego” i „Pomeranii”.
Do końca, pomimo ciężkiej choroby, był
aktywny starając się uczestniczyć w życiu
miasta i regionu. Niestety nie dożył przyznania mu Honorowego Obywatelstwa Miasta
Tczewa, na które tak bardzo zasłużył. Zmarł
7 grudnia 2000 roku. W niecałe dwa miesiące później Rada Miasta Tczewa uhonorowała go pośmiertnie tym zaszczytnym tytułem.
Michał Maryniak

Bibliografia:
Landowski R., Nowy Bedeker Kociewski,
Gdańsk 2002
Dziennik Bałtycki, nr 3, 2001.
Dziennik Bałtycki, nr 4, 2001.
*Zdjęcie ze zbiorów Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Helena Kajut (1891-1982)
Helena Kajut urodziła się 30 grudnia
1891 roku w Pączewie koło Starogardu
Gdańskiego. Przypadek sprawił, że w tym
samym roku powstało przedszkole w Tczewie, z którym miała się związać po drugiej
wojnie światowej. Najpierw jednak zdobyła
w 1911 roku uprawnienia, które pozwalały
pracować w ochronce. Do zgromadzenia
sióstr szarytek wstąpiła w 1912 roku. Do
1945 roku pracowała w placówkach położonych we Wrocławiu, Wejherowie, Nowym
Mieście Lubawskim, Środzie Wielkopolskiej, Chorzowie i ponownie w Wejherowie.
W czasach drugiej wojny światowej przebywała w Bobrku, miejscowości znajdującej się
w prowincji krakowskiej i Żywcu. W Tczewie
pracowała jako przedszkolanka od 1945 do

18

1964 roku w Domu Św. Wincentego, a potem w Domu Św. Józefa.
Samo przedszkole dla dzieci Starego Miasta Tczewa rozpoczęło działalność
w 1891 roku. Na łamach prasy z tamtych
czasów zachowała się informacja o corocznych prezentach na Boże Narodzenie, które
otrzymywała ochronka od Towarzystwa Św.
Wincentego. W 1900 roku przedszkole odwiedził ówczesny biskup A. Rosentreter.
Działalność siostry Kajut związana jest
przede wszystkim z ochronką dla dzieci. Prowadziła ona przedszkole przy ulicy Sambora
w latach 1945-1964. W tych trudnych czasach powojennych sprawowała opiekę nad
dziećmi z różnych rodzin. Przez ochronkę
siostry Kajut przewinęło się mnóstwo malu-

Historia

chów, wśród nich są postacie znane w całym
Tczewie, jak chociażby późniejsi księża: J.
Więckowiak i T. Czapiewski.
W 1968 roku przeszła na emeryturę i zamieszkała w Domu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Zmarła tamże 22 stycznia
1982 roku. Siostra Helena Bolesława Kajut,
chociaż nie jest postacią pierwszoplanową
w historii naszego miasta, to na pewno zapisała się w dziejach Tczewa.
Piotr Paluchowski

Na podstawie:
J. Więckowiak, Kościół katolicki w Tczewie, Pelplin 2001.
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Na jubileusz 750-lecia miasta

W grudniu

„Tańcząca” fontanna na placu Hallera Z kalendarza imprez

T

Wodne koła, okręgi, ukośne linie, słupy wodne, a to wszystko barwnie podświetlone – taka ma być fontanna, która na jubileusz 750-lecia miasta stanie na placu Hallera.
Zostanie wybudowana w miejscu istniejącej. Fontanna uatrakcyjni zabytkowe Stare
Miasto, stanie się jednym z elementów jego rewitalizacji, przyciągnie na historyczny
rynek nie tylko najmłodszych, ale uprzyjemni pobyt wszystkim tym, którzy korzystać
będą z usług i atrakcji kulturalnych tego obszaru miasta.
W ogłoszonym przez Urząd Miejski konkąta, umieszczona na poziomie posadzki
kursie na opracowanie projektu koncepcyjw miejscu starej fontanny. Krata jest tak przynego fontanny na placu Hallera zwyciężyła
gotowana, aby można było bezpiecznie po
propozycja przygotowana przez Pracownię
niej chodzić. W zagłębieniu pod kratą znajProjektową Wnętrz i Architektury Miostudio,
dują się końcówki doprowadzenia wody oraz
Aleksandra Śliwa z Warszawy. Nagrodą jest
wodoszczelne lampy podświetlające instalapodpisanie z projektantem umowy na realicje od dołu. Dzięki barwnym podświetleniom
zację projektu. II nagroda (pieniężna) przystrumieni wody fontanna będzie atrakcyjna
padła Projektowej Pracowni Architektonicztakże nocą. Pionowe słupy wody uszeregonej W. Leczkowski z Tczewa. Na razie trwają
wane są w prostopadłych i równoległych rzęnegocjacje z autorami dotyczące wprowadach – każdy z nich może być niezależnie
dzenia pewnych zmian w projekcie i ustauruchamiany i sterowany. Wzory tworzone
lenia kosztów jego realizacji. Projekt może
przez słupki wodne mogą być dowolne i twowięc jeszcze ulec pewnym modyfikacjom.
rzyć koła, okręgi, linie ukośne itp. Tworząc
Tczewska fontanna przypominać będzie
wrażenie wodnego tańca.
Zimą, na odpowiednim wzmocnieniu na stanieco tę, która znajduje się w Sopocie, między Grand Hotelem a plażą. Zaproponowana
lowej kracie możliwe będzie ustawienie choinki.
przez projektantów fontanna to płaszczyzna
Budowa fontanny planowana jest na
ze strumieniami wodnymi. Tworzy ją galwa2009 rok.
nizowana stalowa krata w kształcie prostoM.M.
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5 grudnia – Spotkanie z Mikołajem.
O godz. 11.00 najmłodsi spotkają się
z gościem z Laponii przed Urzędem
Miejskim. Nie zabraknie wspólnych zabaw, śpiewów i niespodzianek. Następnie Mikołaj uda się do tczewskich przedszkoli, oddziału dziecięcego Szpitala
Powiatowego oraz do Domu Dziecka.
Organizatorem imprezy jest Centrum
Kultury i Sztuki.
5 grudnia – Koncert Mikołajkowy – miejsce: sala widowiskowa CKiS, organizator:
Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka”;
12 grudnia, godz. 17.00 – wystawa malarstwa Janusza Marszalla pt. „Farba
w Muzyce”, miejsce: poddasze CKiS, organizator: CKiS. Wstęp wolny.
13 grudnia, godz. 10.00 – Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
prezydenta Miasta Tczewa; miejsce: sala
widowiskowa CKiS; organizator: CKiS;
21 grudnia – WIGILIA MIEJSKA w Parku Kopernika
31 grudnia – powitanie Nowego Roku
2009; miejsce: kanonka; organizator:
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Na mistrzostwach świata w Korei

Tczewianie świetni w radioorientancji
Agnieszka i Tomasz Deptulscy z Tczewa
reprezentowali Polskę na XIV Mistrzostwach
Świata w Radioorientacji w miejscowości
Hwaseong w Korei Pd. Tomasz Deptulski
zajął 5 miejsce w kategorii mężczyzn do 40
lat, Agnieszka Deptulska 11 miejsce w kategorii kobiet do 35 lat. Zawody odbyły się we
wrześniu, startowało w nich ponad 400 zawodniczek i zawodników z blisko 40 państw.

Agnieszka i Tomasz Deptulscy na zawodach wystąpili w promocyjnych koszulkach
Tczewa tym samym reklamując jubileusz
750-lecia naszego miasta.
Bieg na radioorientację polega na odszukaniu na czas na dystansie od 10 do 20
km przy pomocy mapy, kompasu i odbiorników, ukrytych w terenie nadajników emitujących sygnał.

Agnieszka i Tomasz Deptulscy.

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
członkowie – Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodzimierz Mroczkowski, Grażyna Antczak,
Tomasz Jezierski, Gertruda Pierzynowska, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski.
Redaktor naczelny – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta
77-59-322
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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