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Prezent dla naszych
Czytelników: księża
śpiewają kolędy

Wszystkim

tczewianom i ich bliskim życzymy rodzinnego ciepła, odpoczynku od codziennych
trosk, spokoju i wielu wzruszeń na ten niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia.
Niech nadchodzący 2010 rok, w którym obchodzimy jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi praw
miejskich, będzie dla nas, mieszkańców grodu księcia Sambora II, rokiem pomyślności i spełnienia
marzeń, a dla naszego miasta rokiem rozwoju. Niech dla nas wszystkich Tczew będzie
zawsze dobrym miejscem – do mieszkania, pracy, nauki, wypoczynku, do życia…
Zenon Odya
Prezydent Tczewa

Włodzimierz Mroczkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Zgłoś kandydata

Tczewianin Roku 2009

Do 5 stycznia czekamy na kandydatury do nagrody prezydenta miasta – Tczewianin Roku 2009.
Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia i grupy
prywatnych osób do wytypowania kandydatów
spośród osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.
Nagroda została ustanowiona w 1996 roku i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa
i jego mieszkańców. Nagrodę i wyróżnienia przyznaje
prezydent raz w roku, za rok poprzedni. Wręczenie następuje podczas uroczystości Dnia Tczewa 30 stycznia.
Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby
fizyczne, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znaczenie dla miasta lub jego mieszkańców,
a w szczególności:
• przyczyniły się do promocji osiągnięć miasta Tczewa
w kraju lub za granicą;
• przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego miasta;
• przysporzyły miastu korzyści materialnych i duchowych.
Kandydatów mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje społeczne, kombatanckie lub polityczne oraz grupy
mieszkańców (co najmniej 20 osób), a także Rada Miejska.
Liczbę wyróżnień oraz wysokość nagrody ustala corocznie prezydent Tczewa.
Do tej pory nagrodę Tczewianin Roku otrzymali: Iwona Malmur, Urszula Giełdon, Tadeusz Abt,
Jan Rogowski, Jerzy Kubicki, Henryk Mielewczyk,
Krzysztof Bonikowski, Krzysztof Szlagowski, Robert
Turło, Józef Golicki, Alicja Gajewska.

W Wigilię i sylwestra

UM czynny tylko do 14.30
W dniach 24 i 31
grudnia br. Urząd Miejski pracuje w godz. 7.3014.30, a nie jak zwykle do
godz. 15.30. Jedynie kasa
urzędu w Wigilię czynna
będzie w godz. 9.00 do
12.00, zaś w sylwestra
(z uwagi na konieczność
przeprowadzenia inwentaryzacji) w godz. od 9.00
do 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

ILU NAS JEST?

1 grudnia 2009 r. w Tczewie zameldowanych było
60 257 osób, w tym 59 185 na pobyt stały i 1072 na
pobyt czasowy. Od początku listopada 2009 r. ubyło
41 mieszkańców miasta.

XL SESJA
Proponowany porządek obrad XL sesji
Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 30 grudnia 2009 r.
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I.

Część pierwsza:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 26 listopada do 29 grudnia 2009 r.
II . Część druga:

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki
nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009.
8. Informacja z postępu prac nad studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
9.2 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa,
9.3 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Miejską Tczew,
9.4 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie,
9.5 przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2013,
9.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP,
9.7 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej
przy ulicy Władysława Broniewskiego,
9.8 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
9.9 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.,
9.10 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 r. ,
9.11 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2010,
9.12 uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
Porządek sporządzono dnia 2.12.2009 r.

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
członkowie – Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodzimierz Mroczkowski,
Grażyna Antczak, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski.
Redaktor naczelna – 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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Zmiany na Starym Mieście

Trwa budowa „Drogi widokowej”

– Zakres prac, które podjęliśmy
był bardzo wnikliwie analizowany
przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Badania
Dokumentacji i Ochrony Zabytków
– tłumaczy Danuta Morzuch
– Bielawska, naczelnik Wydz.
Planowania Przestrzennego UM
w Tczewie. – Braliśmy pod uwagę
względy ekonomiczne i obecny stan
zagospodarowania. Naszym zamierzeniem jest podniesienie standardu
i walorów estetycznych starówki, ale
liczymy na współpracę prywatnych
właścicieli posesji. Aby starówka była
ładniejsza nie wystarczy zmiana nawierzchni, wprowadzenie elementów małej architektury. Ważne, aby

ace
rowej
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we

Jeden z elementów
„Drogi widokowej”
– placyk między
ul. Zamkową i Wisłą
(wizualizacja)

P r z y kł a d o

Trwa realizacja pierwszego
etapu „Drogi widokowej” jednego z trzech planowanych na
Starym Mieście szlaków spacerowych. Trasa wiedzie od ul. Jarosława Dąbrowskiego (skrzyżowanie z ul. Kościuszki) poprzez
ul. Krótką, plac Hallera, ul Podgórną aż nad Wisłę. Inwestycja
to jeden z elementów rewitalizacji Starego Miasta, programu,
który ma sprawić, że starówka
stanie się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców, inwestorów, turystów.
Na całej ul. Krótkiej została już
wymieniona kostka betonowa na
granitową, na placu Hallera wymieniany jest materiał użyty do zaznaczenia obrysu dawnego ratusza.
Dawną zużytą kostkę zastąpiono
kostką oraz płytami granitowymi.
Obecnie trwa remont nawierzchni
od placu Hallera do ul. Zamkowej.
Największe zmiany pojawią się na
odcinku od ul. Zamkowej do Wisły.
Teren zostanie zagospodarowany,
pojawi się tam niewielki plac widokowy, dodatkową atrakcją będzie zbiornik wodny umieszczony
w prawdopodobnym obrysie średniowiecznej baszty. W przyszłym
roku realizowany będzie odcinek
od ul. Dąbrowskiego do rozwidlenia
ulic Krótkiej i Mickiewicza.
Na całej trasie wymienione zostanie oświetlenie – pojawią się stylizowane latarnie uliczne, planowana jest również budowa fontanny,
wymiana ławek i kwietników. Ponadto każdy ze szlaków będzie miał
własne oznakowanie umieszczone w
chodnikach.

oz
y
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prywatni właściciele, mieszkańcy
dbali o porządek i czystość na swojej
posesji. Wiele się już zmienia, widać
nowe inwestycje, większą dbałość
o stan elewacji, porządek. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom
samorządu i mieszkańców Stare Miasto stanie się „perełką” Tczewa.
W ramach programu rewitalizacji, trwają także remonty w budynkach przy Podmurnej 12 i Wąskiej
32/33. Po zakończeniu prac adaptacyjnych w dawnych kamienicach
mieścić się będą m.in. oddział Centrum Wystawienniczo Regionalnego
Dolnej Wisły oraz centrum monitoringu wizyjnego.
M.M.

20 grudnia w Parku Kopernika

Do tańca z Samborem

Takich wigilijnych spotkań jak to, które odbywa się od kilku lat
w Tczewie nie ma chyba nigdzie. Co roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia tysiące mieszkańców miasta, a także przyjezdnych
spotyka się, by podzielić się opłatkiem, wspólnie śpiewać kolędy,
złożyć sobie życzenia, spożyć wspólny posiłek. 20 grudnia o godz.
15.00 zapraszamy wszystkich do Parku Kopernika.

Bal Sambora będzie z pewnością największym wydarzeniem najbliższego karnawału. Będzie to wydarzenie
niezwykłe także z tego powodu, że
zorganizowany zostanie w ramach
obchodów Jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich.
Już teraz warto zaplanować ten
wyjątkowy wieczór. Bal odbędzie
się 6 lutego w sali Centrum Kultury
i Sztuki, początek o godz. 20.00. Organizatorzy planują moc atrakcji,
muzykę na żywo w wykonaniu zespołu Piotra Skowrońskiego z Poznania,
za stronę kulinarną odpowiadać będzie hotel Carina. Koszt biletu to 400
zł od pary (w cenie konsumpcja).
Zainteresowani mogą zasięgnąć
informacji w CKiS, ul. Kard. Wyszyńskiego 10, tel. 058 531 07 07.

Zapraszamy na wigilijne spotkanie opłatkowe To będzie bal…

W ubiegłym roku w spotkaniu
uczestniczyło ok. 6 tys. tczewian,
a z roku na rok jest ich więcej. Spotkanie potrwa około dwóch godzin.
Tradycyjnie rozpoczną je życzenia
oraz błogosławieństwo biskupa diecezjalnego. Ci uczestnicy, którzy
przyjdą już o godz. 15.00 otrzymają
w prezencie specjalnie przygotowane śpiewniki, zawierające około 50
kolęd. Rozdawane będą też informacje dotyczące wigilijnej tradycji.

Atrakcją dla dzieci będzie żywy żłóbek, jasełka. Nie zabraknie występów chórów, zespołów wokalnych,
scholi. Dzięki coraz liczniejszemu
gronu darczyńców, tczewskich restauratorów, piekarzy, cukierników
przygotowany zostanie poczęstunek
dla kilku tysięcy osób.
Spotkanie organizuje samorząd
miasta Tczewa przy współudziale
Kurii Diecezjalnej w Pelplinie oraz
Starostwa Powiatowego.

Aktualności
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„Księgi” na Chopina?
Jest szansa na zatrzymanie Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie. Propozycja samorządu
miasta Tczewa to użyczenie sądowi budynku przy ul. Chopina 12. Ze
względu na nie do końca uregulowany stan prawny działki, budynku nie
można na razie sądowi sprzedać ani
przekazać na własność.
Przypomnijmy, przed kilkoma
miesiącami padła propozycja przeniesienia Wydziału Ksiąg Wieczystych do Malborka. Powodem jest
zły stan lokalowy tczewskiego sądu.
W czerwcu przyszłego roku mija termin wprowadzenia elektronicznego systemu ksiąg wieczystych, a to
wymaga więcej miejsca niż to, które
obecnie ma do dyspozycji tczewski
sąd. Samorządowcy usilnie szukają
rozwiązania, aby „księgi” zatrzymać
w Tczewie. Jedną z nich jest lokalizacja wydziału przy ul. Chopina 12.
– Prezydent miasta spotkał
się z prezesem Sądu Rejonowego
w Tczewie oraz Sadu Okręgowego
w Gdańsku – tłumaczył Mirosław
Pobłocki, wiceprezydent Tczewa,
podczas listopadowej sesji. – Podczas rozmów zostały przedstawione
oczekiwania sądu i nasze propozycje. Propozycja przeznaczenia na
potrzeby sądu kamienicy przy ul.
Chopina spotkała się z zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Kamienica oczywiście wymaga
remontu. Argumentem za pozostawieniem „ksiąg” w Tczewie są m.in.
koszty przeprowadzki, które mogą
przewyższyć koszty modernizacji.
Radni uznali ten pomysł za znakomity. Ten budynek niszczeje i nie przynosi nam chluby – stwierdził radny Zbigniew Urban. – Jeśli sąd otrzymałby
kamienicę, to byłaby rewelacja.
Na razie pozostaje nam czekać
na decyzję resortu sprawiedliwości
w sprawie tejże lokalizacji.

Radni o profilaktyce alkoholowej

Nie wystarczy mówić, trzeba reagować

Radni zatwierdzili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Tczewie. Na realizację programu w 2010 r. przeznaczono kwotę 1 100 000 zł. Przy okazji wywołana
została dyskusja na temat sprzedaży alkoholu nieletnim.
Mimo, że skutkiem takiego proce- publicznych 536 osób na łączną kwotę
deru może być odebranie koncesji na ok. 49 tys. zł. Do sądu wpłynęło też 25
sprzedaż alkoholu, w wielu punktach wniosków o ukaranie.
handlowych młodzież może kupić trunKonkurs na realizację zadań okreki. – Jest to problem, o którym powinniśmy dużo i głośno mówić i koniecz- ślonych w Programie już został ogłonie reagować – powiedziała Grażyna szony (patrz str. 14 „PM”). Program zaAntczak, wiceprzewodnicząca Rady wiera globalną kwotę 1,1 mln zł, którą
Miejskiej, pracująca również w Gminnej samorząd planuje przeznaczyć na:
Komisji Rozwiązywania Problemów Al1) zwiększenie dostępności pomocy
koholowych. – Najważniejsze jest reago- terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
wanie na takie przypadki. Tylko świa- uzależnionych od alkoholu i narkomanii;
dek takiej sytuacji może złożyć zeznanie
2) udzielanie rodzinom, w których
i spowodować odebranie koncesji.
występują problemy alkoholowe i narJak powiedziała G. Antczak, prowa- komanii pomocy psychospołecznej
dzone są spotkania ze sprzedawcami, i prawnej, a w szczególności ochronę
właścicielami sklepów starającymi się przed przemocą w rodzinie;
o koncesję na sprzedaż alkoholu. Biorą
3) prowadzenie profilaktycznej dziaw nich udział także przedstawiciele po- łalności informacyjnej i edukacyjnej
licji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji. w zakresie rozwiązywania problemów alCentrum Interwencji Kryzysowej orga- koholowych i przeciwdziałania narkomanizowało warsztaty dla sprzedawców, nii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
podczas których rozmawiano, jak odma- w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
wiać nieletnim sprzedaży alkoholu, jak sportowych, a także działań na rzecz doreagować na takie sytuacje.
żywiania dzieci uczestniczących w poza– Sprzedawca, którego zatrudnia lekcyjnych programach opiekuńczo-wywłaściciel ma określony zakres obo- chowawczych i socjoterapeutycznych;
wiązków. Na pewno jest poinformo4) wspomaganie działalności instywany o zakazie sprzedaży alkoholu tucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
nieletnim – mówiła Gertruda Pie- służącej rozwiązywaniu problemów alrzynowska poddając w wątpliwość koholowych i narkomanii;
organizację tego rodzaju warsztatów.
5)
podejmowanie
interwencji
– Jeśli sprzeda go dzieciom, młodzieży, w związku z naruszeniem przepisów
właściciel sklepu może utracić konce- określonych w art. 13 a i 15 w/w ustasję. Sprzedawca boi się o swoją pracę, wy z dnia 26 października 1982 r. o wywięc do takich sytuacji nie dopuści.
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaNie wszyscy radni byli tego samego niu alkoholizmowi oraz występowanie
zdania. Twierdzili, że alkohol jest mło- w charakterze oskarżyciela publicznego.
dzieży sprzedawany, a koncesje jak na Przedstawiony program został zaakceprazie nie są odbierane.
towany przez Gminną Komisję RozwiąW minionym roku ukarano w Tcze- zywania Problemów Alkoholowych.
wie za spożywanie alkoholu w miejscach
M.M.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Położenie
nieruchom.

Oznaczenie
geodezyjne
KW

Pow.
w m2

obr. 1
ulica
KW 138 m2
Pionierów KW
18629
13 A
dz. 404/5

Cena nieruchom.
Opis nieruchomości
Forma Wartość nakładów
i sposób
oddania Cena sprzedaży,
zagospoda- gruntu z zastosowaniem
rowania
99% bonifikaty
Grunt
za117 106 zł
budowany
budynkiem
mieszkal101 211 zł
nym
prze- własność
znaczony do
sprzedaży
na rzecz dotychczaso158,95 zł
wych użytkowników
wieczystych

Terminy
zapłaty

Uwagi

Jednorazowo najpóźniej
w
dniu
zawarcia
aktu notarialnego

Na poczet ceny sprzedaży zalicza
się wartość budynków i urządzeń
określonych na dzień wygaśnięcia
prawa użytkowania wieczystego
wzniesionych na nieruchomości
gruntowej zgodnie z postanowieniami umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Działka jest zabudowana
budynkiem starszym niż 5 lat
w związku z tym objęta jest zwolnieniem z podatku VAT.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres 21 dni. Dla osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce
nieruchomościami ustala się termin do złożenia wniosku o nabycie wymienionych nieruchomości do dnia 12.01.2010 r.
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„Kociewie”
Zamkowa przejezdna, boiska gotowe uratowało żeglarzy

Kończą się inwestycje

Ul. Zamkowa wreszcie przejezdna

Zakończył się remont ulicy Zamkowej. Ukończone zostały również prace przy budowie kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Sportowej Szkole
Podstawowej nr 2 oraz boiska do piłki nożnej przy ul. Ceglarskiej.
Powodem przedłużających się prac wierzchnią ze sztucznej trawy (26x56
przy ul. Zamkowej był bardzo zły m) oraz boisko do koszykówki i siatstan instalacji kanalizacyjnych pod kówki (15,1 x 28,1 m) z nawierzchnią
powierzchnią jezdni. Już po rozpoczę- poliuretanową. Dodatkowo wykonano
ciu inwestycji okazało się, że kanali- budynek socjalny z szatniami i sanitazacja wymaga gruntownego remontu, riatami. Inwestycja obejmowała także
a dwa kolektory są poważnie uszko- wykonanie ogrodzenia i oświetlenia.
dzone. Zanim wiec drogowcy mogli Koszt Orlika przy SSP 2 to 1.068.625,09
przystąpić do prac, konieczna była in- zł, z czego 333 tys. pokrywa Ministerterwencja Zakładu Wodociągów i Ka- stwo Sportu i Turystyki, drugie tyle
nalizacji. Zadanie obejmowało remont Urząd Marszałkowski, resztę pokrywa
nawierzchni, chodników, oświetlenia budżet miasta. Kompleks boisk przy
oraz wykonanie kanalizacji deszczo- SSP 2 to już drugi Orlik w Tczewie.
wej. Inwestycja kosztowała budżet Pierwszy otwarto przed rokiem przy
miasta ok. 1,9 mln zł.
Szkole Podstawowej nr 11.
Zakończyły się prace przy budowie
Końca dobiegła także budowa
boiska ORLIK przy Sportowej Szkole boiska piłkarskiego przy ul. CeglarPodstawowej nr 2. Młodzież otrzyma- skiej. Boisko ma wymiary 110x70 m.
ła dwa boiska – do piłki nożnej z na- Koszt zadania to blisko 2 mln zł.

Masowiec „Kociewie”, którego matką chrzestną jest Alicja Gajewska,
dyr CWRDW w Tczewie, w swoim
dziewiczym rejsie uratował na Oceanie Spokojnym dwóch rozbitków
z tonącego katamaranu „Ebay”.
Z informacji Polskiej Żeglugi Morskiej wynika, że wydarzenie miało
miejsce 5 grudnia na Oceanie Spokojnym. Masowiec „Kociewie” płynął w dziewiczym rejsie ze zbożem
z amerykańskiego Portland przez
Kanał Panamski do Hiszpanii. Niedaleko wybrzeży Kostaryki załoga
„Kociewia” wzięła na pokład dwóch
pływających na tratwie rozbitków
z tonącego katamaranu „Ebay”. Okazali się nimi Amerykanin Herbert
Kaplan i Peruwiańczyk Wilfredo
Fano Viacava. Armator zapewnia, że
obaj są w dobrej kondycji i zeszli na
ląd w porcie Balboa w Panamie.
– To byli doświadczeni żeglarze, bo
Amerykanin ma 68 lat, a Peruwiańczyk 43 lata – ocenia Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy PŻM. – Ważne,
że nie odpłynęli od wraku katamaranu, co pozwoliło szybko ich odnaleźć.
Jego zdaniem, udana akcja ratownicza to dobry znak na przyszłość „Kociewia”. – Ludzie już mówią, że to będzie dobry statek, bo
w dziewiczym rejsie uratował ludzi
– podkreśla Gogol.
Informacja pochodzi z www.kurier.szczecin.pl.

***

W poprzednim numerze „PM” pojawił
się błąd dotyczący danych technicznych m/s „Kociewie”. Długość jednostki wynosi ponad 190 m, zaś szerokość
28,5 m. Statek waży bez ładunku
8 700 ton, może zabrać 37 600 ton ładunku. Za pomyłkę przepraszamy.

Radni nie chcą stacji telefonii komórkowej
Stacje bazowe telefonii komórkowej, które pojawiają się na budynkach mieszkalnych w Tczewie
wywołały burzliwą dyskusję podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Sprawa dotyczy szczególnie
budynku przy ul. Czyżykowskiej 66, gdzie taka stacja już została zainstalowana oraz bloku przy ul.
Wyzwolenia 1, gdzie ma wkrótce się pojawić. Niektórzy radni uznali, że należy zakazać tego typu inwestycji w mieście, a nawet zerwać umowy tam, gdzie już zostały podpisane.
Orędownikiem likwidacji stacji przy liwość odstąpienia od umowy w przy- wieżowce, dlaczego wiec nie na któul. Czyżykowskiej jest radny Mirosław padku, gdy użyto podstępu.
rymś z nich, ale znacznie niższym buRadny powoływał się na ustalenia dynku planuje się ustawienie stacji?
Kaffka, który zapowiedział wręcz, że
zamierza złożyć wniosek do prokuratu- Parlamentu Europejskiego. – W życie
Radny optował za wycofaniem się
ry z uwagi na podejrzenie popełnienia weszła rezolucja, która wyraźnie okre- z uchwały Rady Miejskiej zezwalająprzestępstwa. Zgoda na rozpoczęcie śla, że stacje bazowe szkodzą zdro- cej na budowę i zablokowaniem inweinwestycji wymaga m.in. pozytywnej wiu– stwierdził radny. – Sądy w Euro- stycji. – Ta stacja jeszcze nie powstaopinii mieszkańców (wspólnoty miesz- pie Zachodniej zajmują się już takimi ła – mówił Z. Urban. – Jeszcze jest
kaniowej), a wobec nich, zdaniem rad- sprawami. W Nanterre we Francji sąd szansa, aby od tego odstąpić. Musimy
nego, użyto postępu. – Na zebraniu w nakazał rozebranie takiej stacji, a oso- liczyć się z kosztami finansowymi, ale
tej sprawie pojawiło się tylko pięć osób bom, które utraciły zdrowie z jej powo- ta kwota jest niewspółmiernie niska
– członków wspólnoty mieszkaniowej du, wypłacenie odszkodowań.
wobec zagrożeń, jakie stacja emituje.
Do dyskusji włączył się radny Zbi– twierdzi M. Kaffka. – Zostali wproRadny Roman Kucharski zaprowadzeni w błąd. Wskazano im tylko gniew Urban zabierając głos w spra- ponował, aby w tej dyskusji brać pod
korzyści płynące z opłat na fundusz wie stacji, która dopiero ma powstać uwagę zdanie wspólnot mieszkanioremontowy, a nie wyjaśniono zagrożeń. – na czterokondygnacyjnym budynku wych. – To one podejmują decyzje, czy
W opinii prawnej Urzędu Miasta jest przy ul. Wyzwolenia 1. – W najbliż- chcą mieć stację czy nie.
stwierdzenie, że wspólnota ma moż- szym sąsiedztwie znajdują się dwa
M.M.

Społeczeństwo
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Pro Domo Trsoviensi

II Kociewski Konkurs Literacki im. R

Adam Przybyłowski
„Najważniejsze,
i Józef Golicki w gronie kawalerów „Najważniejsze, by w twórczości
Adam Przybyłowski i Józef Golicki to nowi kawalerowie Medalu
Pro Domo Trsoviensi. Decyzja o przyznaniu medalu zapadła podczas
listopadowej sesji. Obaj panowie oficjalnie otrzymają wyróżnienie
podczas uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa – 30 stycznia 2010 r.
Pomimo uzyskania pozytywnej opinii
Kapituły Medalu, radni nie podjęli
uchwały o przyznaniu wyróżnienia
Halinie Kasjaniuk, która od dziesięciu lat tworzy w Tczewie Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych
i Plastycznych ZDARZENIA. Cztery
spośród pięciu komisji opiniujących
kandydaturę wypowiedziało się przeciwko, „za” głosowała jedynie Komisja
Polityki Gospodarczej. Wobec takiej
sytuacji radny Krzysztof Misiewicz
wnioskował o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały. Radni 19 głosami
przychylili się do wniosku.
Adamowi Przybyłowskiemu
przyznano Pro Domo Trsoviensi za
działalność gospodarczą, społeczną
oraz promocję miasta Tczewa. Wniosek w tej sprawie złożyło Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej. Zdaniem wnioskodawców, za nominowanym przemawia pomysł na powstanie
i rozwój tczewskiego ośrodka telewizyjno-radiowego, odgrywającego znaczna rolę w upowszechnianiu organów
samorządu, instytucji i stowarzyszeń
kultury oraz życia sportowego.
Adam Przybyłowski jest prezesem
zarządu spółki z o. o. TELKAB, z zawodu specjalistą od teletransmisji,
z zamiłowania muzykiem. Był członkiem wielu tczewskich zespołów muzycznych, m.in. KAMYKI – z Jerzym
Kamieniem i Wojciechem Galińskim,
grał z Jackiem Klińskim i Adamem
Wendtem. Będąc kierownikiem zespołu Juventus i organistą w kościele
szkolnym wprowadził w arkana muzyki kościelnej Grzegorza Ciechowskiego. W 1990 r. założył firmę Telkab
podejmując się założyć sieć telewizji
kablowej. Po 14 latach tczewianie
otrzymują z kabla ponad 70 progra-
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mów telewizyjnych, program radiowy i dostęp do internetu. W 2004 r.
uzyskał koncesję na telewizję i radio.
Lokalny program przybliża tczewianom sprawy istotne dla miasta i jego
mieszkańców.

Józef Golicki otrzymał wyróżnienie za wieloletnią działalność społeczna i kulturalna dla Tczewa. Wniosek
o przyznanie Pro Domo Trsoviensi
złożyła 30-osobowa grupa mieszkańców. J. Golicki pełnił funkcje kierownicze w stowarzyszeniach kultury,
brał udział w przygotowywaniu wielu
imprez kulturalnych, jest autorem
i wydawcą publikacji na temat dziejów
miasta i jego mieszkańców. W latach
90. J. Golicki kierował Towarzystwem
Miłośników Ziemi Tczewskiej, później
Tczewskim Towarzystwem Kulturalnym BRAMA. Był w gronie założycieli
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, redagował tczewskie pismo
kulturalno-oświatowe „Uwaga”, jego
pomysłem były wystawy, przeglądy
teatralne,
konfrontacje
filmowe, promocje książek
i płyt tczewskich autorów.
Od 2002 r. zaangażował się
w działalność upamiętniającą twórczość Grzegorza
Ciechowskiego, nieżyjącego muzyka pochodzącego
z Tczewa. W ciągu 7 lat
inicjatywa rozwinęła się w
znaczącą imprezę kulturalną Tczewa – Festiwal
Grzegorza Ciechowskiego
„In Memoriam” i Ogólnopolski Konkurs Piosenek
Grzegorza Ciechowskiego.

Samorząd

swojej ślad o ziemi najbliższej zostawić” – te słowa Romana Landowskiego stały się mottem konkursu
literackiego Jego imienia, który odbył się już po raz drugi. Ponad 200
osób nie tylko z Kociewia, ale nawet
z dalekiej Norwegii rywalizowało w
następujących kategoriach: recytacje, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne, poezja śpiewana,
juwenilia. II Kociewskiemu Konkursowi Literackiemu towarzyszył
konkurs plastyczny na ilustracje do
utworów Romana Landowskiego.
Nadesłane prace plastyczne i młodzieńcze utwory literackie zostały zaprezentowane 24 listopada podczas wernisażu
w Fabryce Sztuk. Tego samego dnia
miały miejsce eliminacje w pozostałych
kategoriach konkursowych. W Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Tczewie zaprezentowali się recytatorzy. Najmłodsi
wybierali wiersze z tomiku „Ptasie rozmowy” lub fragmenty podań i legend
z książki „Jasna i Dersław”, a nieco
starszym przypadły do gustu m.in. miniatury literackie zebrane w publikacji
„Okruchy liryczne”. W Centrum Kultury i Sztuki jury oceniało programy poetycko-muzyczne, inscenizacje oraz poezję śpiewaną, inspirowane twórczością
Romana Landowskiego.
Laureaci mieli okazję zaprezentować
swój talent szerszemu gronu 26 listopada podczas gali finałowej w Centrum
Kultury i Sztuki, która rozpoczęła się
„Filmowym spacerem z Panem Romanem” autorstwa Piotra Chabowskiego,
a zrealizowanym przez telewizję TeTka,
w którym poznaliśmy Romana Landowskiego jako miłośnika historii Tczewa.
Uroczystość była okazją do wręczenia
wielu nagród i złożenia podziękowań.
Konkurs miał na celu przybliżenie osoby i spopularyzowanie dorobku
poety, pisarza, wybitnego regionalisty
Kociewia, popularyzację kultury żywe-

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Romana Landowskiego

by w twórczości swojej ślad o ziemi najbliższej zostawić”

go słowa oraz inspirowanie i promocję
twórczości artystycznej młodych ludzi.
Organizatorem II Kociewskiego
Konkursu Literackiego im. Romana
Landowskiego byli: Miejska Biblioteka
Publiczna w Tczewie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, zaś współorganizatorami: Centrum Kultury
i Sztuki oraz Centrum WystawienniczoRegionalne Dolnej Wisły w Tczewie.
LAUREACI II KOCIEWSKIEGO
KONKURSU LITERACKIEGO
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
1. Juwenilia literackie
w kategorii: poezja
I miejsce: Aleksandra Półgęsek,
Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Bożena Pezała,
SP nr 11 w Tczewie
III miejsce: Szymon Milkowski,
SP w Brzeźnie Wielkim
Wyróżnienie: Arkadiusz Stosur
(Nowy Sącz)
Nagroda jury: Arkadiusz Stosur
w kategorii: proza
I miejsce: Agnieszka Barańska (Tczew)
II miejsce: Martyna Piaskowska,
ZSP w Suminie
III miejsce: Aleksandra Kordys,
SP nr 11 w Tczewie
w kategorii: szkic historyczny
I miejsce: Monika Wylęgły,
ZSP w Jabłowie
Wyróżnienia: Magdalena Przystrzelska,
SP nr 11 w Tczewie; Tomasz Kater,
Zespół Szkół w Osiu
2. Konkurs plastyczny
W kategorii wiekowej: przedszkola
Wyróżnienia: Nikodem Zieliński, Martyna Kowalska, Mirosław Szitenhelm
– Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.
w kategorii wiekowej: uczniowie,
grupa młodsza (7-10 lat)
I miejsce: Marcin Czubkowski,
SP w Brzeźnie Wielkim
II miejsce: Celina Rogalińska,
SP nr 3 w Starogardzie Gdańskim
III miejsce: Dominik Chabowski,
Zespół Świetlic Wiejskich przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Brzeźnie Wielkim
Wyróżnienia: Anna Kasprzycka, ZSP
w Pogódkach; Jakub Szałkowski, SP
w Grupie; Jakub Tafliński, Weronika
Krzemińska – Zespół Świetlic Wiejskich
przy SP w Brzeźnie Wielkim; Anna Zielińska, SP w Brzeźnie Wielkim
w kategorii wiekowej: uczniowie,
grupa starsza (11-15 lat)
I miejsce: Patrycja Jasnoch,
Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Aleksandra Sinkiewicz,
Zespół Kształcenia Podstawowego i
Przedszkolnego w Małej Słońcy
III miejsce: Aleksandra Półgęsek,
Zespół Szkół w Osiu
Wyróżnienia: Agata Miler, SP nr 3
w Starogardzie Gdańskim; Sandra Sto-

sik, Zespół Szkół w Osiu; Marika Kortas,
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
w kategorii wiekowej: osoby dorosłe
I miejsce: Joanna Czuba, ŚDS
przy ul. Armii Krajowej w Tczewie
II miejsce: Danuta Puchowska, ŚDS
przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie
III miejsce: Piotr Witkowski,
II LO w Tczewie
Wyróżnienia: Iwona Bajer, ŚDS przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie; Piotr Włostowski,
ŚDS przy ul. Armii Krajowej w Tczewie
Jury przyznało nagrodę specjalną
ks. Wincentego Pytlika dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tczewie za całokształt pracy artystycznej.
3. Recytacje
w kategorii: szkoły podstawowe kl. 1-3
I miejsce: Wiktoria Czapska-Pruszak,
SP nr 10 w Tczewie
II miejsce: Zuzanna Gdaniec,
SP nr 3 w Starogardzie Gd.
III miejsce: Jakub Tafliński,
SP w Brzeźnie Wielkim
Wyróżnienie: Patrycja Kubica,
SP w Brzeźnie Wielkim
w kategorii: szkoły podstawowe kl. 4-6
poezja
I miejsce: Weronika Jatkowska,
SP nr 3 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Zuzanna Tran,
SP nr 5 w Tczewie
III miejsce: Zuzanna Przybyla,
SP w Lubiszewie
Wyróżnienie: Martyna Rogowska,
SP nr 11 w Tczewie
proza
I miejsce: Adrianna Głowacka,
SP nr 12 w Tczewie
II miejsce: Daniela Pawłowska,
ZSP w Suminie
III miejsce: Maria Giełdon,
SP nr 10 w Tczewie
Wyróżnienia: Sandra Krajnik, SP nr 4
w Starogardzie Gd.; Natalia Lehman,
SP w Grupie
w kategorii: gimnazjum
I miejsce: Kinga Jędrzejewska,
Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Izabela Komorowska,

Kultura

Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Paulina Goldian,
Zespół Szkół w Osiu
w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Helena Mazurkiewicz,
II LO w Tczewie
II miejsce: Weronika Makać,
I LO w Tczewie
III miejsce: Dominika Andrzejewska,
I LO w Tczewie; Agata Suszyńska,
I LO w Tczewie
w kategorii: Środowiskowe Domy
Samopomocy
I miejsce: Karol Niewiedział, ŚDS
przy ul. Niepodległości w Tczewie
II miejsce: Iwona Bajer, ŚDS
przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie
III miejsce: Dominik Kazanecki, ŚDS
przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie
4. Inscenizacje, poezja śpiewana,
programy poetycko-muzyczne
w kategorii: programy poetyckomuzyczne
I miejsce: Zgłoszenie indywidualne, zespół
Progresiv spiritis – „Adoracja ciszy”
II miejsce: Zespół Szkół Katolickich
w Tczewie – „Mazurek z pól”
III miejsce: SP nr 11 w Tczewie
– „Kraina głuchego”
w kategorii: poezja śpiewana
I miejsce: Martyna Litwińska,
I LO Tczew – „Świt nad panoramą”
II miejsce: Daria Makowska,
II LO Tczew – „Wiatrak”
III miejsce: Joanna Torbicka,
SP nr 7 w Tczewie – „Widok ogólny”
w kategorii: inscenizacje
kategoria wiekowa: grupa młodsza
(przedszkola, szkoły podstawowe)
I miejsce: Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: SP nr 7 w Tczewie
III miejsce: ZSP w Pogódkach
Wyróżnienia: SP nr 5 w Tczewie,
SP w Grupie
kategoria wiekowa: grupa starsza
I miejsce: ŚDS w Tczewie
II miejsce: Internat ZSE w Tczewie
III miejsce: Gimnazjum nr 3 w Tczewie.
Ponadto przyznano nagrody specjalne.
Więcej na stronie www.mbp.tczew.pl
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej

Nagrody starosty

Czytelnicy spotkali się z Jackiem Dehnelem Za sport i kulturę

Pora na autografy…

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowała nie lada
gratkę dla miłośników słowa pisanego. 17 listopada odbyło się
spotkanie literackie z Jackiem Dehnelem, poetą, prozaikiem, tłumaczem i malarzem, laureatem Nagrody Kościelskich i Paszportu
„Polityki” w kategorii: literatura. Od 2006 roku prowadzi w Telewizji Publicznej program „ŁOSssKOT”. Pisze również felietony do
Wirtualnej Polski i tygodnika społeczno-kulturalnego „Polityka”.
Spotkanie przebiegało w miłej i kaAutor zaprezentował swoją najmeralnej atmosferze. Jego uczestnicy nowszą książkę „Fotoplastikon”,
nie wahali się zadawać pytań, a tak- w której tajemnicze zdjęcia sprzed
że komentować czytanych przez goś- stu lat zostały wzbogacone literackim
cia fragmentów prozy i tłumaczeń. komentarzem. Oczywiście mówił
Czytelników interesowały inspiracje również o powieści „Lala”, będącej
twórcze, zainteresowania, początki opisem starości, przemijania, postępisarstwa. Na pytanie o dziedzinę pującej choroby. Tytułowa bohaterka
twórczości, która daje mu największą – to babcia autora, przedstawicielsatysfakcję, Jacek Dehnel odpowie- ka odchodzącej klasy inteligenckiej,
dział, że najlepiej w życiu mieć taką która w wyjątkowy sposób opowiada
„trójpolówkę”: tłumaczenia, prozę wnukowi historię swojej rodziny.
i poezję. Pisanie własnych tekstów jest
Spotkania autorskie są jedną
najbardziej kreatywne, z kolei tłuma- z form działalności kulturalnej biblioczenie poezji – to doskonała szkoła, teki i stanowią doskonałą okazję do
poznania wielu znanych ludzi pióra.
wzbogacająca warsztat literacki.

Do 31 grudnia można składać
wnioski o przyznanie nagrody
Starosty Tczewskiego za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie sportu
i kultury. Starosta uhonoruje
sportowców i działaczy 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.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Uchwale Nr XV/108/07 Rady Powiatu Tczewskiego z 27 listopada 2007 r.
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom oraz
działaczom oraz uchwale Nr XII/94/07
Rady Powiatu Tczewskiego z 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 3.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone
wykazy nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.

Zajrzyj do Sekcji Historii Miasta

Co łączy Juliusza Słowackiego z Tczewem?

Pozornie odpowiedź wydaje się prosta:
Juliusz Słowacki jest patronem jednej
z ulic w naszym mieście. Jednakże
miłośnicy historii przytoczyliby w tym
momencie pewien epizod dotyczący
wieszcza, a właściwie… jego zwłok.
Jak wiemy, Słowacki zmarł 3 kwietnia 1849 roku i został pochowany na
paryskim cmentarzu Montmartre,
a w jego pogrzebie uczestniczyło około 30 osób. Blisko 80 lat później sprowadzono szczątki poety do Polski, by
mogły spocząć wśród królewskich grobów na Wawelu. Trumna ze zwłokami
Słowackiego płynęła z Gdańska aż do
Krakowa na pokładzie statku, który
zatrzymywał się w licznych portach
rzecznych. Mieszkańcy grodu Sambora mogli również złożyć hołd prochom
poety, albowiem 22 czerwca 1927
roku ów statek przypłynął do Tczewa. I jak na ironię losu, nosił on na-
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zwę „Mickiewicz”, a jak dobrze wiemy,
Słowacki uważał Adama Mickiewicza
za wielkiego rywala, którego poznał
w dzieciństwie za pośrednictwem
matki. Ogromnie przeżył negatywną
opinię wieszcza o swoim pierwszym
tomiku poetyckim.
Jak Tczew przygotowywał się do
tej podniosłej uroczystości? Przystań
została udekorowana kwiatami, pojawiły się delegacje ze sztandarami,
w pobliżu ustawiono ołtarz polowy.
Uroczystość uświetnił 2 pułk szwoleżerów pod dow. ppłka Zapolskiego.
Zawyły syreny statków przebywających w porcie oraz lokomotyw znajdujących się na stacji i odegrano hymn.
Następnie odprawiono mszę świętą
i egzekwie przy trumnie wieszcza.
Był też czas na składanie wieńców.
Po ponadgodzinnych uroczystościach
statek udał się w dalszą drogę.

Kultura

O uroczystościach w Tczewie
i Grudziądzu można przeczytać
w kronice „Ziemia Tczewska” Józefa
Dylkiewicza, dostępnej w wersji elektronicznej: http://mbp.tczew.pl/digitalizacja/kronika_1/target52.html
Czy wiesz, że:
Rok 2009 został ogłoszony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ROKIEM JULIUSZA SŁOWACKIEGO z uwagi na dwusetną
rocznicę urodzin wieszcza i zarazem sto sześćdziesiątą rocznicę jego śmierci.
Poznasz ciekwostki z historii Tczewa, odwiedzając Sekcję Historii
Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6 od poniedziałku do piątku
w godz. 11:00-17:00, a w środy od
10:00 do 15:00. Zapraszamy!

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Już od stycznia

Trsowy – tczewska waluta na 750-lecie

4 trsowy, to drugi
z serii dukatów
lokalnych emitowanych przez
Urząd Miejski w
Tczewie z okazji
jubileuszu 750lecia
nadania
Tczewowi praw
miejskich. Moneta trafi do obiegu
4 stycznia 2010 r.
i będzie można
się na posługiwać przez trzy
miesiące w wybranych punktach handlowych
W czerwcu, po dukat 4 dersławy ustawiały się kolejki.
i usługowych.
Projekt dukata przygotowany zo- wers jest taki sam jak w przypadku
stał przez Mennicę Polską, we- 4 dersławów, pierwszego z dukatów
dług koncepcji Biura Promocji UM okolicznościowych, które znajdowały się w obiegu od początku czerwca
w Tczewie.
Nazwa dukata: „trsow” nawią- br. Znajduje się na nim współczesny
zuje do jednej z pierwszych nazw tczewski gryf i logo 750-lecia miasta.
Tczewa. Na awersie znajduje się wi- W czerwcu 2010 r. wyemitowany zozerunek średniowiecznego Tczewa, stanie ostatni z serii dukatów lokalotoczonego murami obronnymi, re- nych – 4 sambory.
REGULAMIN SPRZEDAŻY „DUKATÓW LOKALNYCH – TRSOW”
1. Akcja ma na celu promowanie Miasta Tczewa w roku jubileuszowym
750-lecia nadania praw miejskich.
2. Akcja trwać będzie od dnia 4.01.2010 r. do dnia 31.03.2010 r.
3. Akcja polega na wprowadzeniu do obiegu żetonu o nominale 4 trsowy.
4. Wartość żetonu wynosi niezmiennie 4 zł.
5. Żeton wykonany jest z mosiądzu i ma średnicę 27 mm.
6. Organizatorem Akcji jest Urząd Miejski w Tczewie, w imieniu którego działają także: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Hotel Carina
7. Emitentem żetonów „4 trsowy” jest Gmina Miejska Tczew.
8. Producentem żetonów jest Mennica Polska S.A.
9. Emisja wynosi 20.000 sztuk żetonów.
10. Sprzedaż w ilości maksymalnie 10 szt. jednorazowo od 4.01.2010 r.
prowadzić będzie:
– TCSiR
– Urząd Miejski
– CKiS
– Hotel Carina
– MBP
– CWRDW
11. „Dukat lokalny – trsow” będzie w obrocie handlowym poprzez placówki handlowe, które wyrażą zgodę na obrót w/w dukatem i zostaną
oznaczone plakietką informacyjną. „Tutaj honorujemy 4 trsowy”
12. „Dukat lokalny” można wymienić na prawne środki płatnicze (złote
według wartości nominalnej w okresie jego ważności w placówkach
wymienionych w pkt. 10).
13. Żeton „4 trsowy” nie zastępuje prawnych środków płatniczych. Jego
przyjmowanie jest dobrowolne.
14. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji Promocyjnej „Pieniądz Lokalny” bez podawania przyczyn z zachowaniem
praw posiadaczy żetonów „4 trsowy” do ich wymiany na 4 złote w terminie do 14.04.2010 r. na wyżej podanych zasadach.
Posługiwanie się wizerunkiem żetonu „4 trsowy”, jak i poszczególnymi jego elementami wymaga każdorazowo zgody Organizatora Akcji.

Jubileusz

W styczniu

Z kalendarza
obchodów jubileuszu

• 12.01 – Wystawa pt. „Pozostawili po sobie trwały ślad na Ziemi
Tczewskiej”, MBP, godz. 17.00
• 15.01 – Promocja książki Zbigniewa
Nawrockiego
„Jak
w Tczewie niegdyś mieszkano”,
MBP, godz. 17.00
• 30.01 – Wystawa Pradzieje
Tczewa – Wystawa zorganizowana z okazji 750-lecia nadania
Tczewowi praw miejskich. Na
ekspozycji zostaną ukazane najstarsze dzieje miasta od czasów
przedhistorycznych, CWRDW,
godz. 9.00
• 30.01 – Uroczysta inauguracja obchodów 750-lecia:
– uroczysta msza św., kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Św.,
godz. 10.30
– po mszy św. odsłonięcie tablicy
pamiątkowej z okazji 750-lecia
w Kaplicy Pamięci
– uroczysta sesja Rady Miejskiej,
„Kantata Tczewska” O. Matuszewski, R. Landowski, CKiS,
godz. 12.00
• 30.01 – Koncert inauguracyjny obchodów 750-lecia, CKiS,
godz. 18.00
• 30.01 – Dzieje Tczewa – wycieczki przez historię. Sesja popularnonaukowa Powrót Tczewa
do Macierzy, CWRDW, godz. 16.00

Na 750-lecie miasta

Parada Uśmiechu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w PARADZIE UŚMIECHU
organizowanej w ramach obchodów
jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa. Parada odbędzie się 18 czerwca
2010 r., ale już teraz zapraszamy
wszystkie kreatywne, pomysłowe
osoby, grupy zorganizowane, stowarzyszenia do współpracy! Masz
pomysł na zaprezentowanie się
w paradzie? Nie zwlekaj, zgłoś się do nas.
Kontakt: Wydział Oświaty Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego, Kamila
Zdrojewska, zdrojewska@um.tczew.pl,
℡ 058 775 93 26
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Kapitan Faterkowski

W Parku Miejskim

Walenty Faterkowski, Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa, obrońca
tczewskich mostów we wrześniu
1939 r., otrzymał awans na stopień kapitana. Uroczysta nominacja odbyła się 27 listopada br. podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej
Soli – miejscowości, gdzie mieszka
W. Faterkowski.
Wniosek o awansowanie W. Faterkowskiego na wyższy stopień
wojskowy skierował do prezydenta
RP prezydent Tczewa wraz z Konwentem Organizacji Kombatanckich
w Tczewie. Wniosek trafił do Zarządu
Głównego Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Urząd ten
przychylił się do prośby tczewian.
Prezydent Tczewa Zenon Odya
przekazał zasłużonemu kombatantowi gratulacje i życzenia. Postawa polskich żołnierzy w czasie drugiej wojny światowej godna jest najwyższego
podziwu. Niezłomność i poświęcenie
uczestników kampanii wrześniowej
przeszły do historii. Dla nas, tczewian, Pan – jako jeden z obrońców
tczewskich mostów, jest symbolem
męstwa, umiłowania wolności i najwyższej próby patriotyzmu – czytamy
w liście prezydenta Tczewa.

Zegar słoneczny już odmierza astronomiczny czas w Parku Miejskim. Konstrukcja stanęła na tzw. anielskiej łączce. Zegar to jeden
z elementów rewitalizacji największego (15 ha) terenu zielonego
w mieście.
– Zegar działa, sprawdzaliśmy to
Zgodnie z propozycjami projekprzy odbiorze prac – przekonuje Ja- tantów, rozrywkowym centrum parnusz Landowski, z Wydz. Spraw ku pozostanie amfiteatr. Odnowione
Komunalnych UM. – O tej porze mają zostać zabytkowe zabudowaroku słońce jest zbyt nisko, aby ze- nia użytkowane przez Zakład Wodogar wskazywał godziny od wscho- ciągów i Kanalizacji we wschodniej
du do zachodu, będzie się to jednak części parku. Nie zmieni się funkcja
zmieniać wraz z porami roku. Na budynku, gdzie mieści się stacja
razie, przy słonecznej pogodzie, czas pomp, ale drugi obiekt planuje się
można sprawdzić ok. godz. 1100-1200.
zaadaptować na potrzeby Pracowni
Zegar słoneczny ma nie tylko Edukacji Ekologicznej. Jeszcze dawskazywać czas, to przede wszyst- lej, na przylegającym do parku, niekim miejsce relaksu, odpoczynku. zagospodarowanym obecnie placu
Jest tak skonstruowany, że jego po firmie Yale, między ulicami Kołelementy mogą posłużyć jako sie- łątaja i Czyżykowską projektanci
dziska. Wiosną stanie tam również sugerują wybudowanie hotelu i redrewniany podest, zdemontowany stauracji. A stamtąd już tylko krok
na czas zimy. Zegar zrealizowała nad Wisłę i na przystań…
firma PPHU Profit z Tczewa. Jego
Duże zmiany czekają staw, któkoszt to blisko 200 tys. zł.
ry ma zostać podzielony na trzy
Projekt zegara, a także całą części. Pierwsza część, najgłębsza
koncepcję zagospodarowania Par- ma być naturalna, z roślinami wodku Miejskiego, na zlecenie Urzędu nymi, drugą nieco płytszą stanowić
Miasta, przygotował zespół projek- będzie zbiornik wodny z fontanną,
tantów z Akademii Sztuk Pięknych a trzecią – brodzik, gdzie będą mow Gdańsku (Andrzej Pniewski, Re- gli chlapać się najmłodsi podczas
migiusz Grochal, Rafał Setlak oraz upalnych dni.
Dominika Zabłotna, która koncepcję
Na
terenie
zagospodarowania tczewskiego par- przylegającym
ku uczyniła również tematem swojej do Zespołu Szkół
pracy dyplomowej, obronionej z wy- T e c h n i c z n y c h
różnieniem). Koncepcja uwzględnia urządzona
ma
uwarunkowania zawarte w progra- zostać strefa dymie rewitalizacji tczewskiej starów- daktyczna i być
ki, ponieważ w tym obszarze park się może mały ogród
znajduje. Zamierzeniem samorządu botaniczny. Na
było, aby to miejsce nawiązywało do terenie
całego
historycznych początków, bo park parku rozmieszzałożono pod koniec XIX wieku, ale czone mają zojednocześnie było wyposażone w no- stać rozmaitego
woczesne rozwiązania pozwalające kształtu siedziwypoczywać tu całym rodzinom. Peł- ska, urządzenia
na realizacja koncepcji uzależniona do zabaw dla
jest jednak od zasobów budżetu mia- n a j m ł o d s z y c h .
sta i potrwa zapewne kilka lat.
Tutaj także będą mogli doskonalić

Awans dla honorowego tczewianina

Porozmawiajmy o Samborze II
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Aleksandra Skulteta w Tczewie
zaprasza na spotkania „Porozmawiajmy o Samborze II”, które
adresowane są do grup zorganizowanych (przedszkolaków – sześciolatków i uczniów szkół podstawowych). Program zajęć dostosowany
jest do wieku uczestników. Dzieci
od 6 do 9 lat rozwiązują krzyżówki,
labirynty, wykonują własnoręcznie
pieczęć z masy solnej, zapoznają się
z legendą „Gryf i Małgorzata” Romana Landowskiego. Starsi uczestnicy spotkań oglądają prezentację
multimedialną o Samborze II, rysują drzewo genealogiczne dynastii Sobiesławiców oraz rozwiązują
krzyżówki. Ponadto dowiadują się,
jak na przestrzeni wieków obchodzono jubileusze miejskie.
Spotkania dla klas 0-III odbywają się w filiach bibliotecznych:
nr 2 (os. Czyżykowo), nr 3 (os. Suchostrzygi), nr 4 (os. Staszica),
nr 5 (Stare Miasto), nr 9 (ul. Wyzwolenia). Natomiast uczniów kl. IV-VI
zaprasza Sekcja Historii Miasta (Biblioteka Główna przy ul. J. Dąbrowskiego 6). Organizatorzy proszą
o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Szczegóły na: www.mbp.tczew.
pl Zajęcia „Porozmawiajmy o Samborze II” odbywają się w ramach obchodów 750-lecia Miasta Tczewa.
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Zegar słoneczny

Polana słoneczna

Wokół nas
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W Parku Miejskim

już odmierza czas

Z kart historii

Park sprzed stu lat (widokówka
T. Spionka z archiwum MBP w Tczewie)

Zegar słoneczny

swoje umiejętności miłośnicy mini
golfa i gry w boule.
Nie zmieni się układ ścieżek rowerowych, ani ciągów spacerowych.

Co ciekawe, układ alejek pochodzi
jeszcze z XIX wieku, gdy park zakładano.
M.M.

Wizualizacje: Główna aleja

Starsza część parku położona
w parowie powstała w drugiej
połowie XIX wieku. Natomiast
górna część, południowa, pochodzi z początku XX stulecia. Park
Miejski w Tczewie przez wiele
lat należał do najwspanialszych
terenów zielonych na Pomorzu.
To miejsce podmiejskich spacerów cieszyło się ogromnym
powodzeniem. Przez pierwsze
dwa lata wytyczono sieć ścieżek
i alejek. Centralnym miejscem
parku był staw z fontanną, gdzie
schodziły się wszystkie alejki.
W parku zlokalizowane zostało
ujęcie wody wraz ze stacją pomp
miejskich wodociągów, która razem z wieżą ciśnień stanowiła
jednolity system zaopatrzenia
miasta w wodę.
W bogatym drzewostanie
parku są m.in. trzy pomniki
przyrody – dwa buki czerwonolistne i jedna lipa amerykańska.
W pobliżu wejścia do parku leży
głaz, na którym umieszczono
tablicę upamiętniającą kilkudziesięciu tczewskich harcerzy
poległych i zamordowanych
podczas II wojny światowej,
a w pobliżu Zespołu Szkół Technicznych umieszczono tablicę
poświęconą ofiarom stalinizmu.

Staw z fontanną

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

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

II Kursy komputerowe
I stopnia
• MS WINDOWS, MS WORD,
MS EXCEL, INTERNET – 75
godz.
• MS WINDOWS, MS WORD,
INTERNET – 40 godz.
II stopnia
• Tworzenie
stron WWW
– 25 godz.
• MS EXCEL
– 25 godz.
• Grafika komputerowa: COREL DRAW,
POWER POINT – 40 godz.

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
• Dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla
dzieci i młodzieży – 40 godz.
• Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla
dzieci i młodzieży – 10 godz.
• kursy przygotowujące do matury
– 60 godz.
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Tczew w projekcie PRESTO

Jak policzyć rowerzystów?

Jaki jest sens wydawania pieniędzy na liczenie rowerzystów kiedy jest ich tak mało? Faktycznie,
patrząc na zatłoczone samochodami ulice można mieć wrażenie,
że rowerzystów w mieście prawie
nie ma. Po co więc ich liczyć?
Po pierwsze co to znaczy mało?
W Gdańsku w pogodny weekend wiosenny wzdłuż trasy plażowej przejeżdża
ich dziennie kilka tysięcy – na godzinę
zdarza się ponad tysiąc, jeśli dodamy do
tego rolkarzy, liczby stają się znaczące.
No tak, ktoś powie – jak są trasy
to są i rowerzyści. Ale przecież projekt
PRESTO ma promować codzienne,
a nie weekendowe korzystanie z roweru.
Dlaczego nie budować najpierw tras?
Odpowiedź jest prosta. Rowerzyści
nie jeżdżą wyłącznie po trasach rowerowych (tak jak samochody nie jeżdżą
wyłącznie po autostradach). W miastach
bardzo często rowerzyści lokalni jeżdżą
na skróty, po chodnikach, wydepczyskach
i po jezdni. Jeśli mają do wyboru chodnik
lub zatłoczoną jezdnię, często jeżdżą po
chodniku. Z wielu chodników, zwłaszcza
budowanych na przedmieściach, korzysta niewielu pieszych – zdarza się, że jest
ich tam więcej niż pieszych. Ilu ich tam
faktycznie jest, nikt nie wie. Chyba warto
więc policzyć obie grupy.
Wielu sceptyków twierdzi, że w zimie się rowerem nie jeździ. Inni twierdzą, po co budować wydzielone drogi
rowerowe, trzeba poszerzać jezdnie.
Obserwując zatłoczenie miasta samochodami nasuwa się naturalne „oczywiste” skojarzenie: nie można zabierać
miejsca kierowcom – przecież i tak mają
ciasno. To, że rowerzystów bywa dużo
(z czasem może ich być więcej niż samochodów), stwierdzić dużo trudniej. Rowerzyści po prostu nie stoją w korkach.

Dlatego, jeśli decydujemy się na tworzenie miasta przyjaznego dla rowerów,
warto ich liczyć. Warto wiedzieć, którędy
faktycznie jeżdżą, w jakich porach dnia,
tygodnia, roku. Technologia jest dostępna.
Obecnie dostępne na rynku liczniki potrafią podawać liczbę rowerzystów z błędem
nie większym niż 2%. Dane wchodzą do
komputera co 15 minut. Na ekranie monitora możemy zobaczyć, jaki ruch rowerowy
ma miejsce rano, po południu i wieczorem.
To daje możliwość sprawdzania,
czy budowa danej drogi rowerowej
miała sens czy nie. Czy po zbudowaniu
danego odcinka ruch się zwiększył, czy
pozostał bez zmiany. Jaki jest udział
ruchu rowerowego w całości ruchu
w mieście? Jak się ten udział zmienia?
Wystarczy zainstalować liczniki
w kilku węzłowych punktach: na mostach, w pobliżu dworców, w początkowych punktach atrakcyjnych tras prowadzących wzdłuż rzek i kanałów.
Popatrzmy jak to robią w Danii
(zdjęcie). Licznik zainstalowany w Kopenhadze nie tylko liczy, ale pokazuje liczbę osób, które przejechały dany
punkt w ciągu dnia. Obok urządzenie do
pompowania opon – do użytku rowerzystów. Źródło: http://farm4.static.flickr.
com/3640/3630532434_10e6191350.jpg
Piotr Kuropatwiński

Kolejne „hybrydy” dotarły do Tczewa

Dla strażników i dziennikarzy

Tczew otrzymał kolejne trzy rowery hybrydowe w ramach projektu
PRESTO. Jeden z nich przekazano Straży Miejskiej, drugi trafił do
dziennikarzy – jako pierwsi rower
otrzymali dziennikarze „Dziennika
Bałtyckiego”. Trzeci rower używać
będzie prezydent miasta Gdańska.
Rowery hybrydowe napędzane są siłą
mięśni, a ich napęd jest wspomagany
energią elektryczną. Są wyposażone
w specjalne baterie. Jazda takim rowerem „ze wspomaganiem” wymaga zdecydowanie mniej wysiłku. Mamy nadzieję,
że rowery pozwolą dziennikarzom i strażnikom miejskim ominąć korki i dotrzeć
na czas wszędzie tam, gdzie są potrzebni.
Przypomnijmy trzy pierwsze rowery
zostały przekazane tczewianom podczas
październikowej sesji. Rowery zostały
przekazane w użyczenie na rok. Jeden
z nich otrzymał marszałek woj. pomorskiego, dwa pozostałe jeżdżą po ulicach Tczewa.
Korzystają z nich m.in. miejscy radni.

Rowery

Ludwik Kiedrowski,
kierownik Biura
Promocji wyjaśnia
zasady działania
roweru hybrydowego
Sebastianowi
Dadaczyńskiemu,
redaktorowi „Dziennika
Bałtyckiego”.
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Wystawa i warsztaty w Muzeum Wisły

Niech się plecie…

Na wystawie
pokazano rozmaite
techniki i materiały
plecionkarskie.

W Muzeum Wisły w Tczewie można było poznać – w teorii i w praktyce – tajniki tradycyjnego plecionkarstwa. Na wystawie, zatytułowanej „Niech się plecie”, pokazano kilkadziesiąt barwnych fotografii prezentujących ludzi, ich życie i pracę oraz wyroby i narzędzia
związane z plecionkarstwem, zgromadzone przez Stowarzyszenie
Serfenta z Cieszyna. Wystawie towarzyszyły warsztaty plecionkarskie, podczas których tczewianie samodzielnie mogli poznać tajniki tego tradycyjnego rzemiosła.
Wystawa i warsztaty są efektem wać wystawę, przygotować publiwspółpracy tczewskiego Oddziału kację popularnonaukową oraz film
Centralnego Muzeum Morskiego dokumentalny. – Głównymi bohaze Stowarzyszeniem Serfenta z Cie- terami projektu są ludzie – powieszyna w ramach projektu „Plecion- działa Paulina Adamska-Malesza
karskim szlakiem Wisły”. Projekt ze Stowarzyszenia Serfenta, podczas
sfinansowany został ze środków wernisażu wystawy. – Wzdłuż całej
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wisły odwiedzaliśmy plecionkarzy,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa którzy wytwarzają plecionki na poNarodowego oraz Fundacji Oran- trzeby własne, swojego środowiska.
ge. Podstawą projektu są badania Chcieliśmy poznać techniki i mateterenowe nad tradycyjnym plecion- riały plecionkarskie, poznać ludzi,
karstwem w dolinie Wisły, a celem którzy zajmują się tym rzemiosłem,
– poznanie i ochrona pamięci o tym często od wielu pokoleń.
rzemiośle. Badania realizowano od
W ramach projektu w Muzeum
połowy maja do końca lipca br. Ze- Wisły odbywały się warsztaty wiklibrany materiał pozwolił zorganizo- niarskie.

Festiwal „Pozapozy”

Nagroda dla tczewian

Na scenie Teatru Wybrzeże odbyła się VII edycja Festiwalu
„Pozapozy”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Środowiskowe Domy Samopomocy
MOPS z Tczewa, działające pod
kierownictwem Gabrieli Brządkowskiej od trzech lat biorą
aktywny udział w tej imprezie.
W tym roku grupa teatralna
TACY SAMI ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Armii Krajowej zajęła II miejsce
za spektakl pt. „Dwa światy”
w reżyserii Piotra Weintza.
Wcześniej przedstawienie zostało
uhonorowane na Międzynarodowym
Przeglądzie Teatrów Wspaniałych
i otrzymało Specjalną Nagrodę
Jury. W kategorii muzycznej przedstawiciel ŚDS przy ul. Niepodległości Karol Niewiedział zdobył
wyróżnienie za wykonanie piosenki
pt. „Disco Relax” autorstwa Mariusza Dworakowskiego.
Festiwal „Pozapozy” propaguje
ideę traktowania twórczości osób
niepełnosprawnych w sposób równoprawny, bez względu na kondycję intelektualną i fizyczną artystów biorących w nim udział. Co
roku gromadzi i integruje artystów
z całego kraju, umożliwiając prezentację twórczości teatralnej, muzycznej oraz plastycznej artystów
profesjonalnych oraz amatorów niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
Główną ideą przedsięwzięcia jest
zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz
promocja twórczości tych osób.
Tczewska grupa TACY SAMI ma
szczególny sentyment do Festiwalu
„Pozapozy”, gdyż w latach ubiegłych
dwukrotnie z rzędu zdobyła nagrodę
Grand Prix za spektakle pt. „Drzwi
do wyobraźni” oraz „Kubek”.

Europejska noc bez wypadków – upominek za trzeźwość
Młodzi tczewianie uczestniczyli w „Europejskiej nocy bez wypadków”.
Akcja odbywała się nocy z 17 na 18 października w kilkunastu dyskotekach województwa pomorskiego. Tczewianie jako miejsce swojego
działania wybrali klub EBRO. Za udział w akcji podziękował młodzieży, w imieniu samorządu miasta, wiceprezydent Zenon Drewa.
Tczew po raz pierwszy brał udział negatywnego wyniku w badaniu alw tej międzynarodowej kampa- komatem otrzymywali upominek.
W akcji brało udział czterech
nii. W akcji uczestniczyli czterej
wolontariusze z Centrum Inter- wolontariuszy – młodych mieszkańwencji Kryzysowej oraz dwaj po- ców naszego powiatu: Marian Pulicjanci z Komendy Powiatowej felski, Krzysztof Kukuła, Mirek
Policji w Tczewie (aspirant szta- Zając, Karol Natowski. Są to uczbowy
Waldemar
Raszewski niowie szkół ponadgimnazjalnych.
Centrum Interwencji Kryzysoi mł. aspirant Dawid Krajewski).
W dyskotece wolontariusze nakła- wej w Tczewie wspólnie z Gminną
Rozwiązywania
Probniali kierowców do trzeźwości oraz do Komisją
tego, by wychodząc z imprezy prze- lemów Alkoholowych zajęło się
badali się alkomatem. Za uzyskanie przygotowaniem i zorganizowa-

Społeczeństwo

Wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa
podziękował młodzieży za udział w akcji.

niem akcji w naszym mieście.
CIK podjęło się koordynacji akcji
oraz przygotowaniem wolontariuszy do pracy. Koordynatorem akcji
była Anna Nawrocka.
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Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza OTWARTY

KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

1. Ochrona 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 2010 rok
wynosi: 51.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 50.000 zł.
2. Pomoc Społeczna – w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z działalnością charytatywną, 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 2010 rok wynosi:
76.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 75.000 zł.
3. Kultura Fizyczna i Sport – 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 2010 rok wynosi:
384.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 380.000,00 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 2010 rok wynosi: 210.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 207.000 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 2010 r.
– 67.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 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 2010 r. – 574.084,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 484.797,00 zł;
c) przeciwdziałaniem narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień). Planowana kwota na 2010 r. – 61.000,00 zł.
Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 60.000 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 2010 r.
25.000,00 zł. Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 35.000,00 zł.
6. Prowadzenia Punktu 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 2010 wynosi: 24.000,00 zł. Na realizację zadania objętego konkursem
Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 r. 24.000,00 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 2010 wynosi:
10.000,00 zł. Na realizację zadania objętego konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2009 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. 14-15 tel. 058 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. 058 7759-319 na temat konkursu w zakresie:
– Kultury Fizycznej i Sportu,
– Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
– Prowadzenia Informacji Turystycznej,
– Upowszechnianie Turystyki
• Termin realizacji zadań: 2010 rok.
• Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2009 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 „Upowszechnianie Turystyki”, opisanej w zależności od zakresu.
• Otwarcie ofert z Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Kultury Fizycznej i Sportu nastąpi dnia 29 grudnia
2009 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 informacyjnego 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.
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OCHRONA PRZYRODY (część 3)
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Jan Paweł II, 1999, Zamość

Rezerwaty przyrody stanowią
jedną z najwyższych kategorii
ochrony. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie
naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
zwierząt i grzybów oraz twory
i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.
● w rezerwatach określony jest
przedmiot ochrony i typ ekosystemu
● rezerwaty przyrody powstają
w drodze rozporządzenia wojewody
● połowę rezerwatów stanowią rezerwaty leśne, dalsze 40 % to rezerwaty florystyczne, torfowiskowe, faunistyczne i krajobrazowe
● liczną grupę (ok. 60) stanowią
rezerwaty przyrody nieożywionej (geologiczne, skalne)
● powstały także rezerwaty stepowe (kserotermiczne), wodne
i słonoroślowe
● średnia powierzchnia rezerwatu
wynosi 120 ha
● do najciekawszych naszych rezerwatów należą m.in.: Ptasi Raj
i Mewia Łacha (ujście Wisły),
Przylądek Rozewie
Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na
wartości przyrodnicze, historyczne

i kulturowe oraz walory
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
W odróżnieniu od parku
narodowego:
● grunty rolne i leśne w obrębie parku krajobrazowego są wykorzystywane
gospodarczo przez człowieka
● dozwolona jest tam każda
działalność, która nie ma
znaczącego wpływu na
środowisko.
Nie jest natomiast dozwolone:
● umyślne zabijanie dzikich
zwierząt oraz niszczenie
ich siedlisk,
● pozyskiwanie skał, skamieniałości oraz minerałów,
● wykonywanie prac zmie- Wdzydzki Park Krajobrazowy – meandry Wdy
niających rzeźbę terenu,
stosunki wodne.
Najbliżej Tczewa są:
Nie wolno tam także:
C Park Krajobrazowy Mierzeja Wi● używać łodzi motorowych, orślana
ganizować rajdów samochodoC Trójmiejski Park Krajobrazowy
wych,
● prowadzić hodowli zwierząt z od- C Kaszubski Park Krajobrazowy
C Wdzydzki Park Krajobrazowy
prowadzaniem ścieków do rowów,
● likwidować zbiorników wodnych.
tekst i zdjęcia:
Anna Peichert
W granicach województwa pomorskiego znajduje się 7
parków krajobrazowych
w całości oraz 2 tylko
częściowo.

Czyste powietrze
w parkach
krajobrazowych
umożliwia
występowanie
rzadkich gatunków
porostów (mąkla
tarniowa)

Rezerwat „Mewia Łacha”

Środowisko
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Inspekcja Ochrony Środowiska

Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym

Roczny raport o funkcjonowania
systemu gospodarki sprzętem
elektrycznym i elektronicznym
Na podstawie informacji ze sprawozdań oraz zbiorczych raportów wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska z kontroli zakładów przetwarzania, Główny Inspektor prowadzi bazę danych o sprzęcie i zużytym
sprzęcie, a następnie analizuje funkcjonowanie systemu gospodarki zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Efektem tych działań jest corocznie sporządzany i przekazywany Ministrowi Środowiska do 30 czerwca roku
następującego po roku, którego dotyczą
dane, roczny raport o funkcjonowaniu
systemu gospodarki tym sprzętem.
Jak wynika z analizy danych, w 2008
roku wprowadzono w Polsce łącznie ponad 564 tys. ton sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Największą masę
sprzętu – prawie połowę łącznej masy
(ponad 264 rys. ton) – wprowadzono
w grupie „wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego”, do której wlicza się m.in. chłodziarki, pralki,
zmywarki, kuchenki, mikrofalówki czy
elektryczne urządzenia grzejne. Na
drugim miejscu znalazły się urządzenia z grupy „sprzęt teleinformatyczny
i telekomunikacyjny”, np. telefony, faksy, sprzęt komputerowy, kopiarki – prawie 74 tys. ton, oraz na trzecim miejscu
„sprzęt audiowizualny”, np. odbiorniki
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radiowe i telewizyjne, kamery wideo,
sprzęt wideo i hi-fi – ponad 70 tys. ton.
Najmniej wprowadzono sprzętu zaklasyfikowanego jako „przyrządy medyczne”,
z wyjątkiem wszystkich wszczepianych
i skażonych produktów – ponad 3 tys. ton.
W 2008 roku łącznie zebrano ponad
56 tys. ton zużytego sprzętu. Z gospodarstw domowych – ponad 36 tys. ton,
co stanowi 64,66% masy zebranego zużytego sprzętu, a z innych źródeł niż gospodarstwa domowe prawie 20 rys. ton,
co stanowi 35,34% masy tego sprzętu.
0,60 %
medyczny
1,31 %
zabawki
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Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na
wszystkie zarejestrowane podmioty obowiązek sporządzania i przekazywania
do GIOŚ sprawozdań. W sprawozdaniach do końca 2008 r. przesyłane były
kwartalnie informacje o ilości i masie
wprowadzonego sprzętu oraz masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego
przetwarzaniu, odzyskowi, w rym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu.
Roczne dane w sprawozdaniach przekazują tylko podmioty wprowadzające
sprzęt. Dotyczą one osiągniętych poziomów
zbierania, odzysku i recyklingu zużytego
sprzętu, wykazów zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego, a także po
raz pierwszy składane były sprawozdania
o wysokości należnej opłaty produktowej.
Obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów funkcjonujących w systemie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym oraz zbierania danych
o tym systemie jest nałożony na wszystkie
państwa członkowskie UE Dyrektywą
2002/96/EC z 27 stycznia 2003 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
której przepisy zostały implementowane
do krajowego prawa wspomnianą wyżej
ustawą z lipca 2005 roku.

Procentowy udział wprowadzonego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w 2008 roku, z podziałem na grupy sprzętu

Najwięcej zużytego sprzętu zebrano
w grupie 1. „wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego”, tj.
ponad 17 rys. ton. co stanowi 31,33%
masy zebranego zużytego sprzętu, oraz
w grupie 3. – „sprzęt teleinformatyczny
i telekomunikacyjny”, tj. prawie 15 tys.
ton, co stanowi 26.49% masy zebranego
zużytego sprzętu. Najmniej zużytego
sprzętu zebrano w grupie 8. – „przyrządy medyczne”, z wyjątkiem wszystkich
wszczepianych i skażonych produktów,
tj. 135 ton, co stanowi 0,24% masy zebranego zużytego sprzętu.
W 2008 roku osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w wysokości 10% (stosunek całkowitej masy wprowadzonego
sprzętu do masy zebranego zużytego
sprzętu), w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw domowych wynosił
6,46%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 1,48 kg zużytego sprzętu
(przyjmując liczbę ludności w 2008 roku
38 135 tys. osób – źródło GUS). W 2008
roku osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innych źródeł niż gospodarstwa
domowe w wysokości 0,52%. Jest to
niewystarczające, zważywszy, iż od
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2006 roku Dyrektywa 2002/96/EC nakłada na państwo członkowskie obowiązek zebrania co najmniej 4 kg zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na mieszkańca rocznie. Polska uzyskała
dwuletni okres przejściowy, tj. termin
realizacji tego obowiązku został przesunięty na 31 grudnia 2008 r. Dlatego
musimy dołożyć wszelkich starań, aby
osiągnąć ten poziom.
Podsumowując osiągnięte poziomy zbierania, należy wskazać,
że rok 2008 był dopiero drugim pełnym rokiem funkcjonowania systemu. Nie wszyscy przedsiębiorcy,
którzy byli zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, uczynili
to w terminie i nie przesłali wymaganych sprawozdań lub przesłali
sprawozdania niekompletne. Dlatego też wysłano kilka tysięcy pism
do podmiotów zarejestrowanych
w rejestrze, przypominających
o obowiązkach sprawozdawczych,
wynikających z ustawy.
W 2008 roku zakończyły się prace
nad nowelizacją ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i 21
listopada 2008 roku została uchwalona
ustawa o zmianie ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 223, poz. 1464).
Ustawa ta wprowadziła wiele niezbędnych zmian w ustawie o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wynikających przede wszystkim z dwuletniego okresu stosowania
przepisów w praktyce. Dodano kilka
nowych definicji, natomiast część już
0,24 %
medyczny
0,27 %
0,39 %
przyrządy do nadzoru
zabawki
0,25 %
2,80 %
automaty
narzędzia

19,95 %
oświetlenie

31,34 %
wielkogabarytowy

14,32 %
audiowizualny
3,94 %
małogabarytowy
26,50 %
teleinformatyczny

Procentowy udział zebranego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w 2008
roku, z podziałem na grupy sprzętu

www.bip.tczew.pl
– Wydział Spraw Komunalnych
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41
e-mail: pee@um.tczew.pl

i elektronicznym
istniejących została znacznie zmieniona. Zmieniono m.in. definicję zbierającego oraz wprowadzającego sprzęt.
Obecnie zbierającymi zużyty sprzęt
będą również prowadzący punkt serwisowy oraz zakład przetwarzania.
Najważniejsze zmiany wprowadzane w ustawie wynikają
z dostosowania przepisów ustawy do dyrektywy 2002/96/WE
o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, czyli wprowadzenie przepisów pozwalających
na osiągnięcie poziomu zbierania
zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w ilości 4 kg na mieszkańca na rok.
Z tego też powodu wprowadzono
upoważnienie dla ministra właściwego
do spraw środowiska do wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki rozporządzenia określającego obligatoryjne roczne poziomy
zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
Zaproponowano istotne zmiany odnośnie do uwidaczniania kosztów gospodarowania odpadami w cenie produktu.
Dotyczy to wprowadzających sprzęt z grupy 1, 2, 4-6 wymienionych w załączniku nr
1 do ustawy ze względu na zaproponowane
wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku
pokazywania kosztów gospodarowania odpadami. Dla pozostałych grup pozostawiono możliwość uwidaczniania kosztów jako
oddzielnego elementu ceny sprzętu. Przy
czym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych są obowiązani do
uwidaczniania kosztów gospodarowania
odpadami jako składnika ceny nabywcom
sprzętu, jeżeli taką informację uzyskali od
wprowadzającego sprzęt.
Wprowadzono przepisy nakładające
na wszystkich wprowadzających sprzęt
obowiązek prowadzenia publicznych
kampanii edukacyjnych, przy czym
wprowadzający sprzęt może wykonywać ten obowiązek samodzielnie lub za
pośrednictwem organizacji odzysku.
W ustawie zaproponowano również,
aby organizacja odzysku przeznaczała na
cele prowadzonych publicznych kampanii
edukacyjnych 5% swoich przychodów, które muszą być udokumentowane. Przy czym
określono, jakie działania są rozumiane
jako „publiczna kampania edukacyjna”.
Zmianą, która dotyczy wszystkich
przedsiębiorców
zarejestrowanych
przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, jest decyzja o zmniejszeniu częstotliwości przekazywania sprawozdań z kwartalnych na półroczne.
Opracowanie:
Departament Kontroli Rynku
Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. Źródło: Aura 10/2009
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Oświadczenie poselskie Jana Kulasa

Ks. Feliks Bolt

Poseł Jan Kulas złożył w sejmie oświadczenie poświęcone pamięci
Feliksa Bolta (1864-1940) – duszpasterza pomorskiego, społecznika,
posła i dwukrotnego senatora oraz lidera obozu narodowo-demokratycznego w woj. pomorskim w okresie międzywojennym. Poniżej
prezentujemy fragmenty wystąpienia.
Feliks Bolt urodził się 7 stycznia Rady Nadzorczej tej spółki. Wkrótce
1864 r. w Barłożnie, na Kociewiu, powstały filie „Kupca” w Śliwicach,
w wielodzietnej rodzinie gbur- Wielu i Zblewie. W 1904 r. ta sama
skiej.(…) W 1874 r. rozpoczął naukę „grupa kapitałowa” założyła „Bazar”
w Collegium Marianum w Pelpli- w Brusach z filiami w Pelplinie, Karnie, kontynuował ją w gimnazjum tuzach i Bytowie. Rozszerzała się sieć
w Chełmnie. Tutaj zaangażował się polskich Banków Ludowych, spółdzielw działalność tajnej organizacji filoma- ni i stowarzyszeń. Polski kapitał podtów. Wskutek represji został usunięty jął skuteczną konkurencję z handlem
ze szkoły i oddany pod nadzór policji. niemieckim i żydowskim. Ks. F. Bolta
Egzamin maturalny zdał eksternistycz- nazwano „ojcem kupiectwa polskiego
nie w gimnazjum w Chojnicach dopiero na Pomorzu”. Nie zaniedbywał przy
w 1887 r. Miał wtedy 23 lata.(…)
tym spraw wsi i ludności wiejskiej.
Studia teologiczne rozpoczął Temu celowi służyło powoływanie do
w Munster, potem w Monachium. życia w wielu parafiach kółek rolniŚwięcenia kapłańskie otrzymał czych. Z jego inicjatywy powstało Cenw Pelplinie, 15 marca 1891 r. (…)
tralne Towarzystwo Rolnicze dla Prus
Działalność duszpasterska ks. Bol- Zachodnich.
ta była związana z parafiami pomorskiDziałalnością ks. Feliksa Bolta zami, szczególnie na Ziemi Chełmińskiej interesował się ks. Piotr Wawrzyniak,
i na Kociewiu. Był wikariuszem w Wielu przywódca spółdzielców polskich
i Brusach. Następnie pracował jako ad- w Wielkopolsce. To on wciągnął ks.
ministrator w Bobowie koło Brodnicy, F. Bolta do pracy w Centrali Związku
jako wikary w Kielnie, Raciążu, Lu- Spółek Zarobkowych i Gospodarczych
towie i w Srebnikach koło Kowalewa w Poznaniu. Nasz rodak stał się eksPomorskiego. W tej ostatniej parafii, pertem od zakładania spółek handlow 1900 r. został opiekunem, a z czasem wych. Spółki polskie zajmowały się
nie tylko handlem, ale również przei proboszczem (1929).
Ks. Feliks Bolt przeszedł do hi- twórstwem artykułów rolno-przemystorii Pomorza jako orędownik pracy słowych i kredytowaniem biznesu.
(…)W latach 1918-1919 aktyworganicznej, która polegała głównie
na podnoszeniu poziomu gospodar- nie uczestniczył w pracach Naczelnej
ki, oświaty oraz kultury materialnej Rady Ludowej w Poznaniu. Organizoi duchowej Polaków pod zaborami. Na wał pomoc dla walczących powstańpoczątku swej posługi duszpasterskiej ców w Wielkopolsce i na Śląsku.
nawiązał bliską współpracę z StanisłaU progu niepodległości, w Tczewem Sikorskim i jego żoną Anną (cór- wie należał do Koła Międzyparka Ignacego Łyskowskiego). Wspólnie tyjnego, które na początku 1920 r.
założyli w Brusach spółkę materialną weszło w skład Związku Ludowo-Na„Kupiec”. F. Bolt został wiceprezesem rodowego. Ks. F. Bolt stał się jednym
z liderów endecji na Pomorzu. W latach 1920-1935
był prezesem jej Rady Wojewódzkiej w Toruniu.
Był posłem na Sejm
Ustawodawczy (1919-1922)
i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Morskiej. W latach 1922-1927
był senatorem, i ponownie
w latach 1930-1935. Zawsze
bronił interesów Pomorza,
występował przeciwko rewizjonizmowi niemieckiemu
oraz domagał się aktywniejszej polityki rządu polskiego
w tym zakresie.
Wybuch II wojny światowej zastał ks. Feliksa
Bolta w macierzystej parafii
Srebniki. 24 października
1939 r. został aresztowany
przez gestapo. Skierowano
go do obozu koncentracyjnego, w Stutthofie. Tu wskutek choroby i wyczerpania,
7 kwietnia 1940 r. zakończył
swoje życie. (…)
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Jan Paweł Guttmann (1909-1962)
Jan Paweł Guttmann przyszedł na
świat 6 maja 1909 r. we wsi Łąg koło
Czerska. W dorosłym życiu uczestniczył w społecznym życiu Tczewa.
Pochodził z wielodzietnej rodziny, był
piątym dzieckiem Edwarda i Anny,
posiadał jedenaścioro rodzeństwa. Jego
ojciec pełnił funkcję urzędnika pocztowego. W okresie międzywojennym zdał
maturę w Starogardzie Gdańskim,
i wtedy, w 1929 roku podjął decyzję,
aby wstąpić do pelplińskiego Wyższego
Seminarium Duchownego.
Pięć lat później otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa
Stanisława Okoniewskiego. Już na
początku posługi został skierowany do
Tczewa. Miał tutaj, jako neoprezbiter,
pełnić funkcję pomocniczą przy nowej
parafii pod wezwaniem św. Józefa. Po
dwóch latach został przeniesiony do
Gniewa.
Latem 1936 r. władze diecezjalne postanowiły księdza Jana Pawła
Guttmanna przenieść z powrotem do
Tczewa. Tutaj został prefektem w gimnazjum humanistycznym. Mógł obserwować wewnętrzne tarcia w życiu społecznym miasta, szczególnie napięte

w ostatnich chwilach przed wybuchem
II wojny światowej. To właśnie rozpoczęcie działań wojennych przerwało
studia księdza na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Jego specjalizacją miała
być historia Kościoła.
Przypadek sprawił, że podczas
wakacji 1939 roku ksiądz Guttmann
złamał nogę i był hospitalizowany
w grudziądzkim szpitalu. Dlatego też
1 września nie przebywał na terenie
Tczewa. Jako ksiądz katolicki nie mógł
już wrócić na zajmowane stanowisko,
dlatego zamieszkał w Starogardzie
Gdańskim. Na początku listopada,
w czasie trwania dużej akcji zatrzymywania księży katolickich przez władze
nazistowskie, został aresztowany. Po
kilku dniach został zwolniony.
Nie do końca wiadomo, co działo
się z duchownym w pierwszych latach
wojny. W 1942 r. został mianowany
administratorem parafii w Starzynie,
miejscowości koło Pucka. Działał tam
czynnie na rzecz polskości. Władze
hitlerowskie szybko zorientowały się
w powiązaniach podziemnych i aresztowały Guttmanna w 1943 r. Został

oskarżony o przynależność do Tajnej
Organizacji Wojskowej noszącej kryptonim „Gryf Pomorski”. Przez kilka
miesięcy był więziony w gdańskim więzieniu. Po wojnie wiele osób wspominało, że w tym czasie duchowny zachował
godność i nie wydał żadnego ze swoich
współpracowników.
Po ciężkich, trwających tygodniami,
przesłuchaniach, został umieszczony
w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Gdy zakończyła się II wojna światowa, został duszpasterzem polskich
wysiedleńców w Niemczech Zachodnich. Prowadził tam cykliczne audycje
w sttutgardzkim radio. W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na
krótko przed śmiercią, w 1962 r. po raz
ostatnim odwiedził rodzinny kraj. Zmarł
16 września 1962 r. w San Diego. Warto
pamiętać o tej postaci, która przez kilka
lat pracowała w naszym mieście.
Piotr Paluchowski
Na podstawie:
J. Więckowiak, Kościół katolicki
w Tczewie, Pelplin 2001.
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2.

Nathaniel Mathias Wolff (1724-1784)
Tczew w swojej historii związany był
z wieloma znamienitymi osobistościami. Niektóre, jak już wspomniano w poprzednich artykułach, miały znaczenie
nie tylko dla losów naszego miasta. Do
grona takich wybitnych przedstawicieli swoich czasów należał oświeceniowy
lekarz i astronom Nathaniel Mathias
Wolff - obok rodziny Forsterów z pewnością najznamienitszy naukowiec
XVIII stulecia związany z Tczewem.
Urodził się w Chojnicach w 1724 r.
w rodzinie aptekarskiej. Odebrał gruntowne wykształcenie ukierunkowane
ku naukom ścisłym. Nauki pobierał
początkowo w gdańskim gimnazjum,
a następnie udał się na studia do Lipska, Jeny, Halle i Erfurtu.
Początki kariery Nathaniela Mathiasa Wolffa związane były z pracą na
dworze Czartoryskich. Dzięki bogatym
mecenasom odbył on liczne podróże po
Polsce i Europie. Miały one ogromny
wpływ na rozwój wewnętrzny młodego
naukowca. W okresie tym nawiązał też
liczne znajomości. Był m.in. lekarzem
biskupa Poznania Teodora Czartoryskiego, Marszałka Koronnego Księcia
Stanisława Lubomirskiego, jak również
księcia Adama Czartoryskiego.
Otwartość na nowe prądy medyczne
oraz wrodzona zdolność do zjednywania
zaufania pacjentów pomogły mu w szybkim rozwoju kariery. Już w 1765 roku
został generalnym lekarzem wojska
polskiego w Szkole Rycerskiej założonej
przez Stanisława Augusta Poniatow-
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skiego. Wszechstonne zainteresowania,
nie tylko dziedziną nauki, w której się
specjalizował, zaowocowały licznymi
publikacjami o charakterze naukowym.
Do Tczewa uznany naukowiec przybył w 1870 r. Nabył tu przy ulicy Ulrichstrasse 8 (obecnie Krótka 10) dom,
nieopodal funkcjonującego w grodzie
nad Wisłą szpitala. Ponadto w należącym do siebie spichlerzu urządził obserwatorium astronomiczne. Na dachu
tegoż budynku znajdował się np. model
nieba i kuli ziemskiej wykonany z żelaznych prętów.
Po pierwszym rozbiorze Polski
w 1772 r., kiedy to Tczew przeszedł pod
panowanie pruskie Nathaniel Mathias
Wolff przeniósł się do Gdańska. To
w tym mieście dokonał swojego największego odkrycia naukowego. Jedną
z największych epidemii w omawianym
okresie, uśmiercającą ogromną ilość
ludzi, była ospa. Pomimo, iż oficjalnie
szczepionka na ospę została odkryta
w 1796 r. przez Edwarda Jennera, wiadomo, iż Nathaniel Mathias Wolff stosował ją już w 1774 r. W omawianym
okresie był jedynym lekarzem pomorskim, który zdecydował się na nowatorską metodę leczenia. Przyniosła mu ona
rozgłos i uznanie wsród wdzięcznych za
uratowanie życia pacjentów.
Osiągniecia Nathaniela M. Wolfa przyniosły mu, oprócz wdzięczności zwykłych mieszkańców Pomorza,
uznanie wśród współczesnych mu naukowców. Należał do Naturforschen-

Historia

de Geselschaft (Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego), jak również
do bardzo prestiżowego londyńskiego
Royal Society. Wydał szereg prac naukowych, przy czym nie zajmował się
jedynie medycyną. W 1776 r. wydał
„Genera plantatorum Vocabulis characteristicis definitia” będące opisem różnorakich gatunków. Szczególnie ważną
publikacją była jednak „Unterricht für’s
Volk gegen die Pest” będące opisem zachowania się ludności w obliczu ospy.
W Gdańsku naukowiec rozwijał również zainteresowania związane z astronomią. Urządził tam obserwatorium astronomiczne usytuowane na Biskupiej
Górce.
Nathaniel Mathias Wolff zmarł bezpotomnie w Gdańsku w czasie wielkiej
epidemii grypy w roku 1784. Do końca
wierny ideałom humanizmu pomagał
pacjentom w obliczu rozprzestrzeniającej się choroby. Cały swój majątek przepisał dla potrzeb nauki Gdańskiemu
Towarzystwu Przyrodniczemu.
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Śpiewajmy kolędy Panu

Płyta w prezencie

Płyta „Śpiewajmy kolędy
Panu”, która otrzymujecie
Państwo jako gwiazdkowy
prezent wraz z aktualnym wydaniem „Panoramy Miasta”
zawiera najpiękniejsze kolędy
w wykonaniu księży z pomorskich parafii. Tegoroczne
wydanie płyty otwiera kolęda
,,O gwiazdo Betlejemska”
w wykonaniu biskupa ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Jana Bernarda Szlagi.
Mamy nadzieje, że świąteczny
prezent pod choinkę ucieszy
naszych Czytelników i radosny śpiew kolęd rozbrzmiewał
będzie w każdym domu.
Płytę otrzymują Państwo
dzięki uprzejmości i wsparciu
Zakładu Utylizacji Odpadów
Stałych w Tczewie. Naszemu
sponsorowi serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również realizatorowi przedsięwzięcia
– Instytutowi Kociewskiemu
w Starogardzie Gdańskim.

Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych tczewian

Tu mieszkają grzeczne dzieci…

4 grudnia Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą zawitał do Tczewa. Powitał go tłum najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Na spotkanie z oczekiwanym gościem wyszedł prezydent miasta Zenon Odya
w towarzystwie wiceprezydenta Zenona Drewy oraz
tajemniczego skrzata Samborka.
– Witam wszystkich zebranych mali słodkie upow dniu Świętego Mikołaja. Mam minki. W rozdanadzieję, że ten moment zapalenia waniu ich pomagał
lampek na choince wprowadzi nas Mikołajowi i jego
w nastrój Świąt Bożego Narodzenia świcie prezydent
wiceprezydent
– powiedział prezydent. – W imieniu i
samorządu naszego miasta składam miasta. Pomocnicy
najserdeczniejsze życzenia, spo- Mikołaja zachęcali
koju, ciepła, wiele radości, uśmie- najmłodszych do
chu i oby Mikołaj znalazł w swoim wspólnej zabawy, Św. Mikołaj i prezydent wspólnie przywitali najmłodszych tczewian
wielkim worze to, czego pragniecie. a w przedświątecz– Z radością przyjechałem do ny nastrój wprawiły
Tczewa, do tak pięknego mia- zebranych kolędy.
sta nad Wisłą, bo słyszałem, że
Po wizycie przed
tutaj mieszkają grzeczne dzieci, urzędem, Mikołaj
które nie rzucają papierków na pojechał do wszystulicę – powiedział Św. Mikołaj. kich
przedszkoli
W ten świąteczny dzień wyszedł i w każdym z nich
z groty nasz Skrzat Samborek, sym- złożył dzieciom żybol 750-lecia miasta Tczewa, który czenia i przekazał
waz z Mikołajem i dziećmi odliczał słodkie upominki.
czas do zapalenia choinki.
Imprezę zorgaRzeczywiście – gdy tylko dzie- nizowało Centrum
ci wraz z Samborkiem zakończy- Kultury i Sztuki
ły odliczanie, na choince przed oraz Urząd Miejski
urzędem zapaliły się lampki. w Tczewie.
Mali uczestnicy spotkania otrzyM.L. Skrzat Samborek zachęcał dzieci do zabawy
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