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Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach 

przy wigilijnej wieczerzy życzymy radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będzie to czas spędzony wśród tych, których kochamy, bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień, pełen życzliwości i rodzinnego ciepła.

 Nowy 2011 Rok niech będzie rokiem spełnionych nadziei i planów, 

niech okaże się szczęśliwy dla naszego miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki

Ustępujący Prezydent Tczewa
Zenon Odya

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mirosław Augustyn
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Centrum Kultury i Sztu-
ki serdecznie zaprasza 
na spotkanie z wybitnym 
dziełem Franza Lehára, 
operetką w 2 aktach 
„Kraina uśmiechu”.
Muzyka – Franz Lehár
Libretto – Ludwig Herzer, 
Fritz Löhner-Beda
Reżyseria – Daniel Kustosik

Na scenie CKiS wystąpi 80-osobowy zespół z Teatru 
Muzycznego z Poznania, w tym: soliści, chór, balet i or-
kiestra pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego.

„Kraina uśmiechu” to romantyczna opowieść, której 
bohaterami są Chińczyk i wiedenka. Rzecz jasna zakochują 
się w sobie i tu zaczynają się kłopoty i pełna zawirowań akcja, 
która rozgrywa się to w Chinach, to w Europie. Gwałtowne 
uczucia, marzenia o szczęściu, egzotyczna sceneria – wszystko 
to mieści się w bajecznym świecie operetki – z wyjątkiem za-
kończenie. Brak happy endu wyłamuje się z konwencji. 

Widowisko zachwyca nie tylko wspaniałą choreografi ą 
i bogatą scenografi ą, ale przede wszystkim niezwykłymi 
scenami tanecznymi i muzyką emanującą zarówno eu-
ropejską elegancją, jak i barwnością chińskiej egzotyki.

Usłyszymy m. in. najpiękniejszy w literaturze operetko-
wej duet „Herbatka sam na sam”, a także kochaną i śpie-
waną przez cały świat arię „Twoim jest serce me”.

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

1 grudnia w Tczewie zameldowanych było 60 048 osób, 
w tym 58 923 na pobyt stały i 1125 na pobyt czasowy. 
Od początku listopada przybyło 3 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

UWAGA! NABÓR 
RACHMISTRZÓW
W dniach 1.04-30.06.2011 r. odbędzie się Na-
rodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W związku z tym 
Urząd Miejski w Tczewie ogłasza nabór rachmistrzów spisowych.

Rachmistrzem może być osoba pełnoletnia, posiadająca 
co najmniej wykształcenie średnie, odpowiedzialna i dys-
pozycyjna, umiejąca obsługiwać komputer w stopniu pod-
stawowym. Oprócz przeprowadzenia spisu, rachmistrzowie 
zobowiązani będą do udziału w szkoleniu, obchodzie przed-
spisowym i odprawie przedspisowej.

Zgłoszenia, zawierające dane osobowe i adres za-
mieszkania, przyjmujemy w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Tczewie w nieprzekraczalnym 
terminie do 20 grudnia 2010 r. Szczegółowych informa-
cji można zasięgnąć w Wydz. Organizacyjnym i Kadr, 
tel. 58 77 59 391 lub 58 77 59 300.

6 grudnia Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą przyjechał 
do Tczewa. Powitał go tłum najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Na spotkanie z oczekiwanym gościem 
wyszli także prezydent miasta Zenon Odya w towarzy-
stwie nowo wybranego prezydenta Mirosława Pobło-
ckiego i wiceprezydenta Zenona Drewy. 
Święty Mikołaj zapewnił najmłodszych, że dla nikogo nie zabrak-
nie prezentu pod choinką. Do Tczewa zamierza sprowadzić aż 
40 wagonów z podarunkami. Mikołaj wspólnie z dziećmi zapalił 
lampki na choince przed Urzędem Miejskim, a potem korzysta-
jąc z pomocy prezydentów, rozdał najmłodszym słodkości. 

Pomocnicy Mikołaja zachęcali najmłodszych do wspól-
nej zabawy, a w przedświąteczny nastrój wprawiły zebra-
nych kolędy. 

Po wizycie przed urzędem, Mikołaj pojechał do tczew-
skich przedszkoli i w każdym z nich złożył dzieciom życze-
nia i przekazał słodkie upominki.
Imprezę zorganizowało Centrum Kultury i Sztuki.

Święty Mikołaj odwiedził tczewian 

Mikołaj rozdawał najmłodszym słodyczeMikołaj rozdawał najmłodszym słodycze

W dniach 24 i 31 grudnia br. Urząd Miejski pracuje w godz. 
7.30-15.30. Jedynie kasa urzędu w Wigilię będzie nieczyn-
na, zaś w sylwestra (z uwagi na konieczność przeprowadze-
nia inwentaryzacji) pracuje w godz. od 8.30 do 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

W Wigilię i sylwestra 

Urząd Miejski czynny

Operetka na deskach CKiS

„Kraina uśmiechu”

Spektakl odbędzie się 8 stycznia 2011 roku, 
o godz. 16.00 i 19.30 w sali widowiskowej CKIS. 
Bilety w cenie 35 zł i 40 zł do nabycia w kasie CKiS, 
Tczew, ul. Wyszyńskiego 10, tel. 58 531 07 07, wew. 34

Do 5 stycznia czekamy kandydatury do nagrody prezy-
denta miasta – Tczewianin Roku 2010. Zachęcamy or-
ganizacje, stowarzyszenia i grupy prywatnych osób do 
wytypowania kandydatów spośród osób, które w mijają-
cym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.
Nagroda została ustanowiona w 1996 r. i jest przyznawana za 
wybitne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców. Na-
grodę i wyróżnienia przyznaje prezydent raz w roku, za rok po-
przedni. Wręczenie następuje podczas uroczystości Dnia Tczewa 
30 stycznia.

Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, 
które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znacze-
nie 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 spo-
łeczne, kombatanckie lub polityczne oraz grupy mieszkańców (co 
najmniej 20 osób), a także Rada Miejska.

Zgłoś kandydata

Tczewianin Roku 2010
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Już po raz ósmy odbę-
dzie się we tczewian. 
Co roku uczestniczy 
w nim kilka tysięcy 
mieszkańców. To oka-
zja, by podzielić się 
opłatkiem, życzyć so-
bie Wesołych Świąt, 
wspólnie zaśpiewać 
kolędy. Spotkanie od-
będzie się tradycyjnie 
– w ostatnią przedświą-
teczną niedzielę, 19 
grudnia o godz. 15.00 
w Parku Kopernika.
Tczewska wigilia jest ewe-
nementem w kraju – adre-
sowana jest do wszyst-
kich mieszkańców, a także do tych, 
którzy w tym czasie odwiedzają nasze 
miasto. W organizację przedsięwzięcia 
włączają się m. in. harcerze, żołnierze, 
policja i straż miejska oraz tczewscy 
restauratorzy. Organizatorów wspie-
ra coraz liczniejsze grono darczyńców, 
dzięki którym każdy może skosztować 
wigilijnych potraw. Żaden ze sponso-
rów nie wykorzystuje spotkania, aby 
się zareklamować – zapłatą jest „dzię-
kuję”, a mimo to nie brak fi rm, które 
wspierają tę inicjatywę.

Spotkanie organizuje samorząd 
miasta Tczewa przy współudziale sta-

Szpital Powiatowy w Tczewie 
zajął trzecie miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Medycznym 
„Perły medycyny” w kategorii 
„Niepubliczne zakłady leczni-
ctwa zamkniętego”.
Ogólnopolski Konkurs Medyczny PER-
ŁY MEDYCYNY już po raz czwarty 
nagradza te zakłady opieki zdrowot-
nej oraz fi rmy działające na rynku 
medycznym, które poprzez efektywne 
zarządzanie oraz przy udziale kom-
petentnego personelu świadczą usłu-
gi bądź oferują produkty na wysokim 
poziomie. Działania, jakie podejmują, 
mają przede wszystkim na celu ochro-
nę tego, co najcenniejsze: ludzkiego ży-
cia. – czytamy w piśmie nadesłanym 
na ręce prezydenta Tczewa przez or-
ganizatorów konkursu.

Kapituła konkursu oceniała uczestni-
ków m.in. poprzez pryzmat efektyw-
nego zarządzania, organizacji pracy 
poprzez lepsze wykorzystanie zaso-
bów materialnych i niematerialnych, 
inwestycji w reorganizację i moder-
nizację, podnoszenie kwalifikacji 
zespołu, czyli tych czynników, które 
zapewniają sprawność funkcjonowa-
nia placówki medycznej bądź fi rmy 
działającej na rynku medycznym.

Mirosław Pobłocki zwyciężył w wy-
borczej rywalizacji i to on będzie 
pełnił funkcję prezydenta Tczewa 
przez najbliższe cztery lata. Do-
tychczasowy wiceprezydent, star-
tujący z ramienia Porozumienie na 
Plus zdobył 7746 głosów (66,7 proc. 
ogólnej liczny oddanych głosów), 
jego kontrkandydat – Witold Sos-
nowski (Razem i Odpowiedzialnie) 
– uzyskał 3864 głosy (33,3 proc.).
W drugiej turze wyborów, 5 grudnia, 
wzięło udział 11 685 wyborców spośród 
47 321 uprawnionych. Frekwencja wy-
borcza wyniosła 24,6 proc. i była o blisko 
16 proc. niższa niż w pierwszej turze. 
Tczewianie głosowali w 33 obwodach, 
w tym trzech zamkniętych. Lokale wy-
borcze czynne były w godz. 8.00-22.00.

W pierwszej turze wyborów, 21 li-
stopada, o fotel prezydenta Tczewa ry-
walizowało 7 osób. Oprócz Mirosława 
Pobłockiego i Witolda Sosnowskiego 
byli to: Włodzimierz Mroczkowski, Bar-
bara Kamińska, Bogdan Ackerman, 
Adam Piłat i Rafał Grzenkowicz.

Wyniki wyborów na stanowisko Pre-
zydenta Miasta Tczewa w I turze wy-
borów 21 listopada:
–  Mirosław Pobłocki (PnP) – 7339

Mirosław Pobłocki zdobył 66,7 proc. oddanych głosów

Tczewianie wybrali nowego prezydenta

–  Witold Sosnowski (RiO) – 3969
–  Włodzimierz Mroczkowski (PO) 

– 3280
–  Barbara Kamińska (PiS) – 2694
–  Bogdan Ackerman (KWW 

 Bogdan Ackerman) – 680
–  Adam Piłat (SLD) – 539
–  Rafał Grzenkowicz (Alternaty-

wa dla Tczewa) – 166
M.M.

We wrzucaniu głosów do urny wyborczej, rodziców chętnie zastępowały dzieciWe wrzucaniu głosów do urny wyborczej, rodziców chętnie zastępowały dzieci

Perła Medycyny dla 
tczewskiego szpitala

Tczewska wigilia

19 grudnia spotkajmy się w Parku Kopernika 

rostwa powiatowego oraz Kurii Diece-
zjalnej w Pelplinie. Dzięki tej ostatniej 
do rozdania będzie 14 tysięcy opłatków. 
Do rąk uczestników wigilii trafi ą też 
śpiewniki, dzięki którym łatwiej będzie 
wspólnie śpiewać kolędy. 

Tczewianom świąteczne życzenia 
złoży duchowieństwo oraz włodarze 
miasta i powiatu. Podobnie jak w ze-
szłym roku atrakcją wigilii będzie żywy 
żłóbek i jasełka. Nie zabraknie także 
kolęd w wykonaniu tczewskich chórów. 
Jasełka w wykonaniu najmłodszych 
odbywać się będą przy żłóbku.

M.M.

Zapraszamy na wspólne powi-
tanie Nowego Roku – 31 grud-
nia o północy na kanonce. Tym 

Na kanonce przywitamy Nowy Rok
razem n ie  będz ie  p lenerowe j 
imprezy sylwestrowej, ale odbę-
dzie się pokaz sztucznych ogni. 

Prezydent Tczewa przekaże też 
życzenia noworoczne wszystkim 
mieszkańcom miasta. 
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Mirosław Augustyn (Porozumienie 
na Plus) przewodniczącym Rady 
Miejskiej, funkcje wiceprzewod-
niczących objęły Grażyna Antczak 
(Razem i Odpowiedzialnie) i Bar-
bara Kamińska (Prawo i Sprawied-
liwość). W prezydium Rady nie ma 
przedstawiciela Platformy Obywa-
telskiej, mimo, że ugrupowanie to 
zdobyło 8 z 23 mandatów.
Inauguracyjna sesja rozpoczęła się 2 
grudnia, a zakończyła …po tygodniu. 7 
dni trwała przerwa w obradach. Rad-
ni, zanim wybrali przewodniczącego, 
chcieli znać wynik II tury wyborów.

Podczas pierwszej części sesji Da-
riusz Denis, przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej, wręczył radnym 
VI kadencji zaświadczenia o wyborze. 
Następnie obrady poprowadził radny 
senior – Ferdynand Motas. Radni 
złożyli ślubowanie. Samorządowcom 
pogratulował prezydent Zenon Odya. 
– Mieszkańcy Tczewa obdarzyli was za-
ufaniem wybierając na swoich przedsta-
wicieli w Radzie Miejskiej – powiedział 
prezydent. – To zaszczyt, ale też wielka 
odpowiedzialność za losy miasta i jego 
mieszkańców. Życzę, aby wasze dzia-
łania przyniosły sukces miastu, a wam 
dały zadowolenie i satysfakcję. 

W Radzie Miejskiej VI kadencji za-
siada po 8 przedstawicieli Porozumie-
nia na Plus i Platformy Obywatelskiej, 
4 – Razem i Odpowiedzialnie i 3 – Pra-
wa i Sprawiedliwości. 

Podczas drugiej części sesji radni 
skoncentrowali się na wyborze prze-
wodniczącego Rady Miejskiej i za-
stępców. Na stanowisko przewodni-
czącego zgłoszono dwie kandydatury: 
Mirosława Augustyna (PnP) i Wło-
dzimierza Mroczkowskiego (PO). 
W tajnym głosowaniu radni zdecydo-
wali, że stanowisko obejmie pierwszy 
z kandydatów. Mirosław Augustyn 
ma 54 lata, jest absolwentem Wyż-
szej Szkoły Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku, właścicielem piekarni 
Agi w Tczewie. W samorządzie pracu-
je trzecią kadencję. W kadencji 2002--

Samorząd rozpoczął VI kadencję

Po 8 mandatów dla PnP i PO, 4 – dla RiO, 3 – dla PiS

2006 był członkiem Komisji Polityki 
Gospodarczej i Komisji Edukacji 
Kultury i Kultury Fizycznej, a w po-
przedniej kadencji przewodniczącym 
Komisji Polityki Gospodarczej. 

Nowy przewodniczący zadekla-
rował, że będzie kierował pracami 
Rady Miejskiej w duchu pozarumie-
nia i ponad podziałami – wszystko 
dla dobra miasta. 

O wyborze wiceprzewodniczą-
cych zdecydowano również w gło-
sowaniu tajnym. Wybrano Graży-
nę Antczak (RiO) oraz Barbarę 
Kamińską (PiS).

Jak powiedział Włodzimierz 
Mroczkowski (PO), przewodniczący 
Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, 
w Tczewie doszło do precedensu nie 
uwzględniając w podziale stanowisk 
w prezydium radnych Platformy 
Obywatelskiej, która w wyborach 
samorządowych zdobyła tylko o kil-
kadziesiąt głosów mniej od PnP. W. 
Mroczkowski zadeklarował jednak, 
że radni PO będą działali konstruk-
tywnie i nie będą w opozycji do pozo-
stałej części rady.

Podczas drugiej części sesji za-
świadczenie o wyborze na prezyden-
ta Tczewa otrzymał Mirosław Po-
błocki. Jednocześnie radni podjęli 
uchwały o wygaśnięciu mandatów Mi-
rosława Pobłockiego oraz Zenona Dre-
wy. Ich miejsca w radzie zajmą kandy-
daci z tej samej listy – PnP: Kazimierz 
Janusz i Tomasz Tobiański.

M.M.

Kazimierz Ickiewicz oddaje swój głos 
na przewodniczącego Rady Miejskiej

Nowe prezydium Rady Miejskiej: (od lewej) Grażyna Antczak, 
Mirosław Augustyn, Barbara Kamińska

  OKRĘG NR 1 – OSIEDLE STASZICA, 
ZATORZE STARE MIASTO

–  Bożena Chylicka (PnP) – zdo-
była 198 głosów

–  Bartłomiej Kulas (PO) – 202 głosy
–  Krzysztof Misiewicz (RiO) 

– 290 głosów
–  Antoni Truszkowski (PnP) 
 – 237 głosów
–  Zenon Żynda (PiS) 

– 146 głosów

  OKRĘG NR 2 – CZYŻYKOWO, ZA 
PARKIEM, BEMA, GÓRKI, KOLEJARZ

–  Mirosław Augustyn (PnP) 

SPRAWDŹ, KTO REPREZENTUJE CIĘ W RADZIE MIEJSKIEJ:

– 237 głosów
–  Brygida Genca (PO) – 307 głosów
–  Piotr Kajzer (RiO) – 168 głosów
–  Kazimierz Mokwa (PO) – 286 głosów
–  Kazimierz Janusz (PnP) – 144 

głosy, obejmuje mandat, z którego 
zrezygnował Mirosław Pobłocki 

 OKRĘG NR 3 – OSIEDLA: GARNU-
SZEWSKIEGO, NOWE MIASTO

–  Ewa Czochór (PO) – 267 głosów
–  Ferdynand Motas (PiS) – 273 głosy
–  Piotr Popielarczyk (PO) – 190 głosów
–  Czesław Roczyński (PnP) – 225 głosów
–  Zbigniew Urban (RiO) – 299 głosów

  OKRĘG NR 4 – OSIEDLA: PRĄTNICA, 
BAJKOWE – PIOTROWO, SUCHOSTRZYGI

–  Grażyna Antczak (RiO) – 316 głosów
–  Tomasz Tobiański (PnP) – 198 

głosów, obejmuje mandat, z któ-
rego zrezygnował Zenon Drewa

–  Kazimierz Ickiewicz (PnP) 
– 440 głosów

–  Barbara Kamińska (PiS) – 532 głosy
–  Krzysztof Korda (PnP) – 447 głosów
–  Roman Kucharski (PnP) – 254 głosy
–  Włodzimierz Mroczkowski 

(PO) – 633 głosy
–  Gertruda Pierzynowska (PO) 

– 613 głosów.
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Osoby korzystające z dworca PKP za-
pewne zauważyły zmiany na placu 
budowy zintegrowanego węzła ko-
munikacyjnego. Wykonany został już 
wykop pod tunel przed budynkiem dwor-
cowym. Zaawansowane są także prace 
przy budowie parkingu naziemnego na 
około 250 miejsc. Obecnie układana jest 
tam nawierzchnia z kostki. Trwają też 
intensywne prace przy budowie tzw. 
ul. Nowokolejowej (wzdłuż cmentarza, 
między ul. Gdańską a torami kolejowy-
mi). Uzbrojenie w tym miejscu jest już 
prawie gotowe – wykonano lub przebu-
dowano kanalizację deszczową, sani-
tarną, sieć elektryczną. Obecnie planuje 
się rozpoczęcie wykonywana podbudowy 
ulicy, a jeśli pogoda będzie sprzyjająca, w 
dalszym ciągu rozpocznie się kładzenie 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Prace przy budowie węzła przebie-
gają zgodnie z harmonogramem. Za-
kończenie inwestycji przewidziane jest 
na początek 2012 r. Zadanie realizowa-
ne jest na obszarze ponad 5 ha. Zakres 
prac budowlanych zakłada wybudo-
wanie parkingu naziemnego i nowego 
układu drogowego z tunelem, zapew-
niającym bezpieczne koordynowanie 
ruchu samochodowego. Powstanie 12 
miejsc odjazdowych komunikacji auto-
busowej, 16 miejsc postojowych dla au-
tobusów i 11 dla minibusów. Przyjazny, 
bezpieczny dla pieszych plac dworcowy 
wyposażony będzie w tablice informa-
cyjne i automaty biletowe. 

Inwestycja jest dofinansowana 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

Dobiegają końca prace przy budowie 
Domu Przedsiębiorcy przy ul. Obr. 

Inwestycje pełną parą

Kończy się budowa 
Domu Przedsiębiorcy i mieszkań

Mimo zimowej aury trwają prace przy budowie infrastruktury zintegrowanego 
węzła komunikacyjnego, Domu Przedsiębiorcy i budynków komunalnych przy 
ul. Prostej. Te dwie ostatnie inwestycje zakończą się na początku 2011 roku.

Westerplatte. Obecnie budowlańcy kon-
centrują się na wykańczaniu wnętrz oraz 
zagospodarowaniu teren wokół budyn-
ku. Inwestycja ma być oddana do użytku 
w pierwszym kwartale 2011 r.

Przedsięwzięcie polega na stworze-
niu nowoczesnego ośrodka wspierające-
go rozwój fi rm, zwłaszcza mikro, małej 
i średniej przedsiębiorczości, tworzenie 
warunków oraz możliwości rozpoczęcia, 
kontynuowania lub rozwijania dzia-
łalności gospodarczej. Budynek będzie 
pełnił funkcję inkubatora przedsiębior-
czości z 10 pomieszczeniami dla nowo 
powstałych fi rm oraz instytucji otoczenia 
biznesu. Obiekt będzie dysponować salą 
konferencyjną o powierzchni 56 m2. 

Inwestycję współfi nansuje Unia Eu-
ropejska w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

Z niewielkim opóźnieniem – na począt-
ku 2011 roku, zostaną oddane do użytku 
dwa budynki komunalne przy ul. Prostej. 
Dwa pierwsze budynki zostały już prze-
kazane lokatorom w połowie br., obecnie 
trwają prace wykończeniowe przy dwóch 
kolejnych. Wszystkie bloki powstają we-
dług tego samego projektu. W każdym 
budynku znajduje się 18 mieszkań, loka-
le są 1- lub 2-pokojowe. Jedno mieszkanie 
w każdym budynku przystosowane jest 
dla osoby niepełnosprawnej. Mieszkania 
jednopokojowe liczą 28 m2, dwupokojowe 
– 43 m2. Koszt budowy dwóch wykańcza-
nych budynków to łącznie ok. 3 mln zł. 
Zadanie obejmuje także wybudowanie 
dróg dojazdowych, miejsc postojowych, 
oświetlenia.

Docelowo przy ul. Prostej ma powstać 
osiedle z 8 blokami i 144 mieszkaniami.

M.M.

Zintegrowany węzeł komunikacyjny – wykop pod tunel jest już gotowyZintegrowany węzeł komunikacyjny – wykop pod tunel jest już gotowy

6 grudnia weszła w życie uchwała 
Rady Miejskiej w Tczewie z 30 wrześ-
nia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad 
i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru, znajdują-
cych się na terenie administracyjnym 
miasta Tczewa. Jednocześnie tracą 
moc uchwały: Nr XXXI/292/2005 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 
kwietnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia 
zasad i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków oraz Nr XL/355/2006 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 
2006 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia zasad i trybu udzielania 
i rozliczania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków. 

Podjęcie nowej uchwały ma dać 
większą możliwość ubiegania się o do-
tację właścicielom lub użytkownikom 
obiektów zabytkowych oraz bardziej 
zachęcić ich do podejmowania prac 
konserwatorskich przy tych obiektach, 
przy fi nansowym wsparciu z budżetu 
Gminy Miejskiej Tczew. 

Uchwała poszerza krąg podmio-
tów ubiegających się o dotacje z bu-
dżetu Gminy Miejskiej Tczew – poza 
zabytkami indywidualnie wpisanymi 
do rejestru zabytków dotacją objęte 
zostały obiekty zabytkowe położone 
w granicach obszaru wpisanego do re-
jestru zabytków – pod nr 112 (dawny 
nr 81) decyzją Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Gdańsku z dnia 
16.07.1959 r.

Niniejsza uchwała jednocześnie 
określa wysokość dofi nansowania na-
kładów koniecznych poniesionych na 
wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku na maksimum 75 %
– w przypadku obiektów indywidual-
nie wpisanych do rejestru zabytków 
i na maksimum 50 % – w przypadku 
obiektów zabytkowych znajdujących 
się w obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. 

Treść w/w uchwały można zna-
leźć na stronach Urzędu Miejskiego 
w Tczewie – www.bip.tczew.pl oraz 
www.gospodarka.tczew.pl

Łatwiej o dotacje 
na remont zabytków
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6 Samorząd

– Jakie będą pierwsze działania nowe-
go prezydenta Tczewa? Czy szykuje 
Pan jakąś rewolucję w mieście?

– Jak deklarowałem w programie 
wyborczym, zamierzam kontynuować 
działania dotychczasowego prezyden-
ta Tczewa Zenona Odyi. Przez 8 lat 
pełniłem funkcję wiceprezydenta do 
spraw gospodarczych, więc nasze cele 
dotyczące rozwoju Tczewa były zbieżne. 
W wyborach tczewianie dali nam wy-
raźny sygnał, że akceptują dotychcza-
sowy kierunek zmian. Poza tym trudno 
o rewolucyjne zmiany w sytuacji, gdy 
mamy do zrealizowania inwestycje już 
rozpoczęte, a budżet miasta niestety jest 
mocno ograniczony. Teraz najważniej-
sze sprawy to budowa infrastruktury 
zintegrowanego węzła transportowego 
w rejonie dworca PKP, kontynuacja pro-
jektu rewitalizacji Starego Miasta, za-
kończenie budowy Domu Przedsiębiorcy. 
Kolejny projekt, który będzie realizowa-
ny to „Wrota Tczewa” – jego efektem bę-
dzie uruchomienie portalu informacyjno 
– usługowego dla mieszkańców miasta. 
Wszystkie te inwestycje realizujemy 
przy wsparciu środków unijnych. Pod 
koniec grudnia czeka nas też zatwier-
dzenie budżetu miasta na 2011 rok, a ta 
uchwała dokładnie sprecyzuje zadania 
samorządu na najbliższy rok.

– Przez 8 lat odpowiadał za sprawy 
gospodarcze. Jak potraktuje Pan sferę 
społeczną?

– Nigdy nie uważałem, że sprawy 
społeczne są mniej istotne od gospodar-
czych. Opieka społeczna, edukacja to po-
nad połowa budżetu miasta. To prawda, 
że te wydatki nie zwracają się w postaci 
konkretnych zysków do budżetu, ale 
korzyści niematerialne są ogromne. To 
wydatki społeczne w dużym stopniu de-
cydują o tym, czy mieszkańcy czują się 
w mieście bezpiecznie, mają możliwości 
rozwoju, a osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji materialnej mogą liczyć na 
wsparcie. Mieszkańcy, którzy czują się 
dobrze w swoim mieście, są bardziej 
skłonni do podejmowania różnego rodza-
ju aktywności społecznej, ale też gospo-
darczej, inwestowania, tworzenia fi rm. 
To, że samorząd mocno wspiera oświatę, 
daje naszej młodzieży lepszy start w do-
rosłość, a to zapewne „opłaci się” miastu 
w przyszłości. Wkrótce czeka nas kilka 
inwestycji, które stworzą lepsze warun-
ki dla tych, którzy zajmują się sprawami 
społecznymi – budowa nowej siedziby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, remont budynku przy pl. Grzego-
rza, gdzie swoje siedziby będą miały or-
ganizacje pozarządowe. Finalizowana 
budowa Domu Przedsiębiorcy też nie 
jest inwestycją wyłącznie gospodarczą 
– jej zadaniem jest pobudzić w tczewia-
nach ducha przedsiębiorczości, pomóc 
w założeniu i prowadzeniu fi rmy, a tym 

REWOLUCJI NIE BĘDZIE
Rozmowa z MIROSŁAWEM POBŁOCKIM, nowym prezydentem Tczewa

samym w powstawaniu nowych miejsc 
pracy i zmniejszeniu bezrobocia.

– Tczew, podobnie jak wiele innych 
samorządów, jest zadłużony. Z dru-
giej strony rosną oczekiwania miesz-
kańców dotyczące nowych inwesty-
cji, infrastruktury. Jak nowy samorząd 
poradzi sobie z tą sytuacją?

– To będzie trudna kadencja pod 
względem inwestycji, dlatego musimy 
mocno się zaangażować w pozyskanie 
środków zewnętrznych. Nie będzie to 
łatwe, ponieważ środki unijne już się 
kończą. Regionalny Program Operacyj-
ny, w ramach którego dzielone są dotacje 
w skali województwa, został już wyko-
rzystany. Środki unijne dekretowane 
przez Warszawę dotyczą dużych projek-
tów i już z nich korzystamy budując re-
gionalny system gospodarki odpadami 
i kolektor sanitarny. Pozostają środ-
ki spoza Unii. Zgłosiliśmy np. projekt 
budowy aquaparku do tzw. inicjatywy 
Jessica. Jest to przygotowywana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego inicjatywa polegająca na 
udzielaniu benefi cjentom dotacji zwrot-
nych, swego rodzaju pożyczki. Inwe-
stycja, która powstanie dzięki takiemu 
fi nansowaniu, będzie mogła prowadzić 
działalność przynoszącą dochód, a to 
pozwoli na szybszą spłatę dotacji. Powin-
niśmy wykorzystywać istniejące środki 
ministerialne i zachęcać fi rmy prywatne 
do inwestowania w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego. Chodzi o to, aby 
przyszłe inwestycje w jak najmniejszych 
stopniu obciążały budżet miasta. 

Sposobem na poprawę gospodar-
czej kondycji miasta i mieszkańców 
jest wspieranie także małych i średnich 
przedsiębiorstw. Mamy Pomorską Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną, której fi rmy 
są potężnym pracodawcą, ale siłą go-
spodarki są małe i średnie przedsiębior-
stwa, lokalne, często rodzinne – to one 
w ogromnym stopniu decydują o pozio-
mie gospodarczym oraz sytuacji spo-
łecznej i ekonomicznej naszych miesz-
kańców. Tworzą miejsca pracy i reagują 
na zapotrzebowanie lokalnego rynku. 
Drobnym przedsiębiorcom brakuje jed-
nak niekiedy fachowej wiedzy, w jakim 
kierunku rozwijać biznes, jak korzystać 
z rozmaitych dotacji, szkoleń. Miejscem, 
gdzie pomoc znajdą przedsiębiorcy i oso-
by, które dopiero rozważają założenie 
własnej fi rmy, będzie wspomniany Dom 
Przedsiębiorcy.

Dzięki konsekwentnej polityce sa-
morządu miasta, stale poprawia się in-
frastruktura, a Tczew jest coraz lepszą 
lokalizacją dla biznesu. Zainteresowanie 
inwestorów kieruje się w stronę terenów 
nadwiślańskich. Zagospodarowany bul-
war, przystań, a teraz realizacja progra-
mu rewitalizacji sprawia, że tereny te są 
coraz bardziej atrakcyjne. Inwestorzy są 

zainteresowani lokalizacją w tym miejscu 
usług hotelarskich, gastronomicznych, 
luksusowych mieszkań. Przy dworcu 
PKP powstaje galeria handlowa, a wraz 
z nią miejsce na działalność usługową, 
handlową, gastronomiczną. 

– Pana poprzednik, prezydent Zenon 
Odya, często podkreślał, że w kierowa-
niu miastem bardzo duże znaczenie ma 
sprawdzona ekipa współpracowników. 
Jak zamierza Pan dobierać to grono?

– Daleki jestem od politycznego 
podziału stanowisk. Miasto to swego 
rodzaju przedsiębiorstwo, które wyma-
ga mądrego, skutecznego zarządzania. 
Potrzebni są więc ludzie kompetentni, 
rozważni, ale i odważni w podejmowa-
niu decyzji. Duże grono takich osób 
„odziedziczyłem” po moim poprzedniku, 
współpracowałem z nimi jako wiceprezy-
dent Tczewa i mam nadzieje, że nadal 
będę mógł na nie liczyć. Jak już dekla-
rowałem przed wyborami, sprawy spo-
łeczne chciałbym powierzyć Zenonowi 
Drewie, dotychczasowemu wiceprezy-
dentowi, który uważam, że sprawdził 
się już na tym stanowisku. Ma duże do-
świadczenie i wiedzę. 

– Jak ocenia Pan kampanię wyborczą 
– czy rywalizacja była merytoryczna 
czy bardziej polityczna?

– Do rywalizacji o fotel prezydenta 
miasta przystąpili w większości ludzie, 
którzy już wcześniej byli zaangażowani 
w pracę samorządową, więc wiedzieli 
„jak działa” samorząd. Dyskusja kontr-
kandydatów musiała więc być mery-
toryczna. Myślę, że naszych wyborców 
bardziej interesowało, co mamy do za-
proponowania Tczewowi niż barwy po-
lityczne i kandydaci to rozumieli. Kam-
pania była trudna, ale rzeczowa. Sądzę, 
że to dobry prognostyk na przyszłość 
– wyborcza rywalizacja nie skłóciła kan-
dydatów na tyle, aby uniemożliwić przy-
szłą współpracę. Wszystkim nam zależy 
przecież na rozwoju naszego miasta.

– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała 
MAŁGORZATA MYKOWSKA
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– 20 lat pracował Pan w samorządzie 
miasta Tczewa, w tym 16 jako prezy-
dent. To czas, w którym Tczew zmie-
niał się bardzo dynamicznie. Z czego 
jest Pan najbardziej dumny?

– Największą satysfakcję mam 
z tego, że przez 20 lat pracy w samo-
rządzie cieszyłem się zaufaniem spo-
łecznym, czego potwierdzeniem były 
kolejne wybory samorządowe. To dla 
mnie bardzo ważne, tym bardziej, że 
zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie 
oczekiwania mieszkańców można 
było zrealizować. Zawsze okazywało 
się, że tczewianie rozumieją pewne 
ograniczenia wynikające np. z nie-
wystarczającego budżetu i przyjmo-
wali pozytywnie te działania, które 
samorząd miasta realizował. Za swój 
sukces uważam także to, że przez 20 
lat udało mi się dobrać zespół war-
tościowych współpracowników – lu-
dzi kompetentnych, odpowiedzial-
nych, takich, na których mogłem 
polegać. To, że Tczew tak bardzo się 
zmienił jest zasługą nas wszystkich 
– nie tylko prezydenta, samorzą-
du, ale w równej mierze mieszkań-
ców, którzy te zmiany akceptowali, 
w których uczestniczyli i mobilizo-
wali czy wręcz naciskali samorzą-
dowców do podejmowania nowych 
wyzwań, nowych inwestycji. To 
mieszkańcy są naszymi najważniej-
szymi partnerami i to ich potrzeby 
powinny być priorytetem dla tych, 
którzy trzymają ster miasta.

– 20 lat w samorządzie to kawał życia, 
obfi tujący także w trudne momenty. 
Czy miał Pan kiedyś ochotę dać sobie 
spokój z polityką i … zmienić pracę?

– Rozpoczynałem pracę zawodo-
wą jako inżynier elektronik i w naj-
śmielszych planach nie wiązałem 
swojej przyszłości z administracją. 
Inna sprawa, że po tylu latach nie-
wykonywania zawodu, powrót do tej 
pracy byłby bardzo trudny. Zawsze 
podchodziłem bardzo poważnie do 
obowiązków, które przyjąłem i czu-
łem się odpowiedzialny za swoje de-
cyzje. Dlatego nie rozważałem rezyg-
nacji w trakcie kadencji. Przykładem 
może być to, że w 2004 r. odmówiłem 
przyjęcia mandatu poselskiego zwol-
nionego przez wybranego do Parla-
mentu Europejskiego Janusza Le-
wandowskiego uznając, że nie byłoby 
to lojalne wobec tych, którzy w wybo-
rach samorządowych powierzyli mi 
funkcję prezydenta miasta. Uważa-
łem jednak, że do trzech razy sztuka 
i trzy kadencje prezydenckie to już 
dość. Początkowo nie zamierzałem 
więc ubiegać się o stanowisko prezy-
denta miasta w 2006 roku, ale podej-
mując ostatecznie to wyzwanie wie-
działem, że to już naprawdę ostatni 

ZOSTAWIAM TCZEW W DOBRYCH RĘKACH
Rozmowa z ZENONEM ODYĄ, prezydentem Tczewa w latach 1994-2010

raz. Dużą satysfakcją wówczas była 
dla mnie wygrana w bezpośrednich 
wyborach i to już w pierwszej turze. 
Ta ostatnia kadencja była szczegól-
na także z tego powodu, że obchodzi-
liśmy 20-lecie samorządu i 750-lecie 
nadania Tczewowi praw miejskich. 
To dobre zwieńczenie mojej pracy 
w samorządzie miasta.

– Niemal bez kampanii wyborczej 
zdobył Pan ok. 11 tysięcy głosów i bez 
problemu dostał się do Sejmiku Samo-
rządowego Województwa Pomorskie-
go. Otrzymał Pan niemal tyle głosów, 
ile uzyskali łącznie obaj kandydaci na 
prezydenta, którzy przeszli do drugiej 
tury wyborów. To znaczy, że tczewia-
nie docenili Pana pracę. 

– To, że wystartowałem w wy-
borach do sejmiku było raczej zbie-
giem okoliczności, wcześniej tego 
nie planowałem. Zawsze uważałem, 
że sejmik to taki wojewódzki parla-
ment, instytucja polityczna, a ja jako 
osoba bezpartyjna nie miałem tam 
szans, a nawet ochoty, aby mieszać 
się w polityczne rozgrywki. Przyją-
łem propozycję, aby wystartować 
z listy PSL – była to decyzja podjęta 
„za pięć dwunasta”. Rzeczywiście nie 
prowadziłem aktywnej kampanii wy-
borczej, a kilka banerów pojawiło się 
wyłącznie na terenie Tczewa. Tym 
większym zaskoczeniem był dla mnie 
wynik wyborów. Jest on dla mnie po-
twierdzeniem, że przez 20 lat dałem 
się poznać mieszkańcom i moja praca 
jest pozytywnie postrzegana. Uwa-
żam, że samorządowcy są od tego, by 
rozwiązywać lokalne problemy, a nie 
uprawiać politykę. 4 lata temu tro-
chę za bardzo ta polityka i partyjność 
wtargnęły do samorządów, ale widzę, 
że samorządy skutecznie się bronią 
przed tymi naciskami. Widać, w jak 
wielu miejscach zwyciężyły lokalne 
komitety wyborcze. Liczy się konkret-
ny człowiek, jego praca, doświadcze-
nie, pozycja w lokalnej społeczności, 
a nie szyld partyjny. To mieszkańcy, 
a nie partyjni zwierzchnicy decydują, 
komu powierzą mandat zaufania.

– Czego tczewianie mogą oczekiwać 
mając „swojego człowieka” w samo-
rządzie wojewódzkim? Jakie cele Pan 
sobie stawia?

– Do sejmiku wszedłem jako oso-
ba bezpartyjna, chociaż z listy PSL. 
W ramach podpisanej kolacji, PSL 
otrzymało jedno miejsce w zarządzie 
sejmiku, które mi zaproponowano. 
Nie zdecydowałem się podjąć tego za-
dania, ponieważ musiałbym je trak-
tować z równym zaangażowaniem 
jak dotychczasową pracę, a chcę tro-
chę zwolnić... Będę zwykłym radnym 
sejmiku wojewódzkiego i moje moż-

liwości będą stosunkowo niewielkie. 
Na pewno jednak zwrócę szczegól-
ną uwagę na te sprawy, które mają 
związek z Tczewem, ale w szerszym 
kontekście. Chciałbym zająć się m.in. 
sprawami ożywienia szlaków wod-
nych na Żuławach i Powiślu, lepszym 
wykorzystaniem Wisły, ochroną śro-
dowiska, a w tym szczególnie gospo-
darką odpadami, ponieważ Tczew 
jako lider projektu we współpracy 
z czterema powiatami realizuje ogrom-
ną inwestycję – budowę Regionalnego 
Zakładu Gospodarki Odpadami. Na 
pewno będę gorąco kibicował tczew-
skim inwestycjom i w miarę możliwo-
ści wspierał samorząd miasta.

– Nowy prezydent Tczewa był przez 8 
lat Pana najbliższym współpracowni-
kiem. Czy ma Pan poczucie, że zosta-
wia Tczew w dobrych rękach?

– Trudno mi było podczas kam-
panii wyborczej wypowiadać się 
o poszczególnych kandydatach na 
prezydenta, ponieważ większość tych 
osób znam, współpracowałem z nimi, 
cenię ich pracę i daleki jestem od to-
czenia bezpardonowej walki wybor-
czej. Cieszę się, że wreszcie debaty 
w Tczewie miały spokojny i kultural-
ny charakter. Naturalne jest jednak, 
że kibicowałem kandydatowi Poro-
zumienia na Plus. Z Mirosławem 
Pobłockim współpracowałem jeszcze 
podczas pierwszej kadencji samo-
rządu, gdy byłem przewodniczącym 
Rady Miejskiej a on członkiem zarzą-
du. Przez ostatnie 8 lat był wicepre-
zydentem do spraw gospodarczych, 
moim najbliższym współpracowni-
kiem. Nasza współpraca opierała się 
na wzajemnym zaufaniu, zrozumie-
nia i wspólnych celach, naturalne 
jest więc, że go poparłem i wierzę, że 
z takim prezydentem Tczew będzie 
się dynamicznie rozwijał z korzyścią 
dla mieszkańców. Myślę, że tczewia-
nie dokonali dobrego wyboru. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
MAŁGORZATA MYKOWSKA
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Romana Klima poznałem na początku 
lat 80. ubiegłego wieku, kiedy Polska 
pogrążała się w marazmie stanu wojen-
nego, a on, na przekór tamtym czasom, 
zaczął tworzyć od podstaw Muzeum 
Wisły w Tczewie. Był już wtedy osobą 
o znaczącym dorobku dla krajoznaw-
stwa, muzealnictwa i regionalizmu 
pomorskiego. Nie przypadkiem więc, 
dzięki ogromnej wiedzy i zdobytemu 
doświadczeniu, pełnił odpowiedzialną 
funkcję zastępcy dyrektora Centralne-
go Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Roman Klim na swojej drodze życio-
wej zatrzymał się na „stacjach”: Elbląg, 
Hel, Gdańsk i Tczew. Wspomniane już 
Muzeum Wisły, a także Klub Krajo-
znawczy „Trsow”, były jego ostatnimi 
i być może największymi dokonaniami. 
Warto wspomnieć, że Rada Miejska 
w Tczewie, w dowód uznania, przyzna-
ła Romanowi Klimowi tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Tczewa.

Nie da się przecenić roli i dorobku R. 
Klima dla dziedzictwa Pomorza. Pozo-
stały po nim liczne publikacje naukowe 
i przewodniki krajoznawcze. W moim 
przekonaniu 10. rocznica śmierci Roma-
na Klima wydaje się być dobrą okazją do 
podjęcia pracy nad opracowaniem jego 
biografi i. Niewątpliwie, Państwa odpo-
wiedzi na niniejszą ankietę, znacząco 
ułatwiłyby zrealizowanie tej inicjatywy. 
Dlatego uprzejmie proszę o przesyłanie 
swoich wspomnień (od 2 do 7 stron) na 
adres: Biuro Poselskie Posła Jana Kulasa 
w Tczewie, ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew, 
lub, lepiej, drogą elektroniczną – biuro@
jankulas.pl. Proponuję końcowy termin 
odpowiedzi – 31 stycznia 2011 r.

Poseł na Sejm RP
 JAN KULAS 

1. Kiedy i w jakich okolicznościach po 
raz pierwszy spotkał(a) się Pan(i) 
z Romanem Klimem?

2. Na co zwrócił(a)Pan(i) szczególną uwa-
gę w trakcie rozmowy z R. Klimem?

3. Na czym opierała się Pana(i) znajo-
mość lub współpraca z R. Klimem?

4. Czy i jak zapamiętał(a) Pan(i) cieka-
we zachowania, zwroty lub powie-
dzenia R. Klima, które warto przy-
pomnieć?

5. Co najbardziej cenił(a) Pan(i) i dlacze-
go w działalności i postawie R. Klima? 
Na ile zmieniło to Pana(i) zaintereso-
wania i sposób patrzenia na życie?

6. Jak określiłby Pan(i) dokonania R. 
Klima dla Pomorza, w tym, szcze-
gólnie dla Ziemi Elbląskiej, Trój-
miasta, Helu, Tczewa, Kaszub, Żu-
ław i Kociewia oraz dla dziedzictwa 
mennonitów?

7. Co Pana(i) zdaniem z bogatego dorob-
ku R. Klima należałoby przypomnieć, 
utrwalić i promować, kierując się 
w szczególności troską o przyszłość 
młodego pokolenia Polaków?

Po remoncie basen ma głębokość od 130 
do 180 cm (poprzednio maksymalna 
głębokość wynosiła 3,3 m). – Zmniejsze-
nie pojemności pływalni spowodowało, 
że mniej energii potrzeba na podgrza-
nie wody, a także zmniejszyła się ilość 
środków dezynfekujących – tłumaczy 
Grzegorz Żemajtis, dyrektor Tczew-
skiego Centrum Sportu Turystyki. 

Koszt remontu, wraz z dokumenta-
cja to 700 tys. zł. W ramach inwestycji 
została też wyremontowana mała pły-
walnia, ale oddano ją do użytku już we 
wrześniu br. Zdaniem dyrektora Że-
majtisa, następna niezbędna inwesty-
cja to remont stacji uzdatniania wody, 
aby spełniała normy XXI wieku.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie zaprasza dzieci na ba-
jecznie kolorowe ferie zimowe. 
Jak co roku, zorganizowane zo-
staną zajęcia dla szkolnych zimo-
wisk, które odbywają się w fi liach 
bibliotecznych i Sekcji Historii 
Miasta (Bibliotece Głównej). 
Przewiduje się różnorodną tematykę spot-
kań. Będzie można podumać z Kubusiem 
Puchatkiem, odwiedzić Zwierzakolandię, 
wybrać się do Zimowej Krainy Baśni, za-
grać w wielkoformatową grę planszową, 
przekręcić plotkę z nadwiślańskiego grodu 
i przekonać się, jakie książki są najwięk-
sze, najmniejsze, najcięższe… Program 
zajęć obejmuje: czytanie książeczek, różne 
eksperymenty, zabawy ruchowe, zagadki, 
ćwiczenia plastyczne. 

Biblioteka zaprasza też indywidu-
alnie swych najmłodszych czytelni-
ków. W fi liach bibliotecznych będzie 
czekał na milusińskich „zimowy ką-
cik”, a w nim: gry planszowe, klocki, 

Po półrocznym remoncie

DUŻY BASEN JUŻ CZYNNY

Po trwającym blisko pół roku remoncie otwarta została duża kryta 
pływalnia. Basen zmniejszył pojemność z 800 do 550 m3, ale przez to 
jego eksploatacja jest bardziej ekonomiczna. Remont był koniecz-
ny, przede wszystkim ze względu na to, że pojawiały się przecieki 
do położonego niżej małego basenu i sali aerobiku. 

Duża pływalnia już służy tczewianom

W inauguracji basenu uczestniczyli 
tczewscy samorządowcy. – Oby takich 
inwestycji było w naszym mieście jak 
najwięcej – powiedział Zenon Odya, 
prezydent Tczewa. – Niech ten basen do-
brze służy tczewianom, a wszystkim pły-
wakom życzę jak najlepszych wyników. 

 Zaraz po otwarciu na pływalni roz-
poczęły się zajęcia.

Basen czynny jest codziennie. Ceny 
biletów pozostają bez zmian (bilet nor-
malny 10,50 zł, ulgowy 8 zł). Szcze-
gółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.tcsir.tcz.pl 
lub pod nr tel. 58 531-46-26. 

M.M.

Ferie z biblioteką

kolorowanki, rebusy, krzyżówki….
A na zimowe wieczory proponuje się 
również ciekawą lekturę.

Warto ponadto przypomnieć, że 
biblioteka bierze udział w Programie 
„Akademia Orange dla bibliotek”, zain-
augurowanym przez Fundację Orange, 
w związku z czym nadal można bez-
płatnie korzystać z Internetu. 

Szczegółowy program zimo-
wisk dostępny będzie od 3 stycz-
nia na stronie: mbp.tczew.pl

Wokół nas

Roman Klim 1940-2000

Życie i służba 
dla Pomorza
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STYCZEŃ
• PIERWSZY MECZ NA CEGLARSKIEJ

1 stycznia oficjalnie otwarte zostało boisko 
piłkarskie przy ul. Ceglarskiej. Strzeliły 
korki od szampana, padły pierwsze gole. 
Nie zważając na mroźną aurę, inaugura-
cyjny mecz rozegrały grupy młodzieżowe 
(rocznik 1999 i 2000) z klubu Gryf 2009 
Tczew. Zaraz po nich na sztucznej murawie 
zmierzyli się samorządowcy z oldboyami. 

• INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO

30 stycznia obchodziliśmy nie tylko 90-
-lecie powrotu Tczewa do Macierzy, ale 
szczególnie uroczyście – jubileusz 750-le-
cia nadania Tczewowi praw miejskich. In-
auguracji Roku Jubileuszowego towarzy-
szyły wydarzenia kulturalne – otwarcie 
wystawy „Pradzieje Tczewa” oraz koncert 
Piotra Palecznego. Radni po raz pierwszy 
pokazali się w specjalnie uszytych na tę 
okazję strojach. Po raz pierwszy zabrzmiał 
też hejnał Tczewa.

• NAJPIĘKNIEJSI W ZŁOTYM WIEKU

Sylwia Kaszubowska i Wiesław Makowski 
zostali finalistami tegorocznej edycji wybo-
rów Miss i Mistera Złotego Wieku. Była 
to już siódma edycja imprezy, do tej pory 
wzięło w niej udział 99 seniorów. Podsta-

Kalejdoskop wydarzeń 2010

TAK MINĄŁ ROK….
W „Panoramie Miasta” przypominamy fakty, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. Był to rok 
bogaty w wydarzenia, nie tylko z powodu obchodów Jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa. Nie sposób 
było zamieścić wszystkich wydarzeń, które można by uznać za istotne, ale mamy nadzieję, że ten ka-
lejdoskop pozwoli na małe podsumowanie i ocenę, jaki był 2010 rok dla Tczewa…

wowy warunek uczestnictwa w wyborach 
to ukończone 70 lat życia. 

LUTY
•NAGRODY DLA SPORTOWCÓW I TRENERÓW

60 tczewskich sportowców i trenerów otrzy-
mało nagrody lub stypendia samorządu 
miasta Tczewa za osiągnięcia w 2009 roku. 
Podziękowano też sponsorom, dzięki któ-
rym sportowcy mają lepsze warunki do tre-
nowania. Uroczyste wręczenie wyróżnień 
odbyło się w nowej auli Gimnazjum nr 1. 

• WIELKA WOJNA W MAŁYM MIEŚCIE

Ranni, zabici, splądrowane miasto, gwał-
ty, rabunki – tak było w Tczewie 23 lutego 
1807 roku. Niemal dokładnie w 203 roczni-
cę tego wydarzenia (20 lutego) tczewianie 
mogli zobaczyć inscenizację dramatycznej 
bitwy. Broniąca miasta armia pruska 
zmierzyła się z wojskami napoleońskimi.

Aktorzy tego niezwykłego spektaklu 
to ok. 120 członków czternastu historycz-
nych grup rekonstrukcyjnych, którzy do 
Tczewa zjechali z całej Polski. Ich zmaga-
nia obserwowało około 2 tysięcy tczewian.

• MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PRESTO

Po raz pierwszy w Polsce i to właśnie 
w Tczewie odbyły się międzynarodowe 

warsztaty promujące codzienny transport 
rowerowy. Do Tczewa zjechali cykliści 
z różnych regionów Polski, a także Ho-
landii, Danii, Francji, Belgii, Włoch. 

MARZEC
• MAREK KAMIŃSKI W TCZEWIE

Podróżnik Marek Kamiński samotnie 
kajakiem przepłynął Wisłę pokonując 
łącznie ok. 950 km. 19 marca dotarł do 
Tczewa. Marek Kamiński realizował 
projekt pod nazwą Ekspedycja Wisła. 
Jak powiedział podróżnik, cel ekspedycji, 
czyli zainteresowanie Polaków Wisłą, zo-
stał osiągnięty. Świadczy o tym już choć-
by obecność tczewian na nabrzeżu. 

• WYSOKA WISŁA

W nocy z 6 na 7 marca Wisła przekroczyła 
stan alarmowy, który dla Tczewa wynosi 
820 cm. 7 marca rano poziom wody osiąg-
nął 838 cm, a do końca dnia wzrósł do 882 
cm. Już następnego dnia rano Wisła za-
częła lekko opadać. Nie doszło do zalania 
domostw znajdujących się nad Wisłą, jed-
nak spływająca kra spowodowała szkody 
na przystani – uszkodzony został pomost 
oraz złamany maszt, na którym zamonto-
wany był głośnik i kamera. 

KWIECIEŃ
• TCZEW W ŻAŁOBIE
10 kwietnia na lotnisku w Smoleńsku 
rozbił się rządowy samolot TU 154 z pre-
zydentem RP Lechem Kaczyńskim na po-
kładzie. Wszyscy zginęli – 96 osób, a wśród 
nich para prezydencka, politycy, duchow-
ni, wojskowi, załoga samolotu.

O tym jak bardzo tczewianami 
wstrząsnęła ta tragedia świadczyły setki 
wpisów do Księgi Kondolencyjnej, znicze 
i kwiaty m.in. pod obeliskiem w Parku 
Kopernika, przed Urzędem Miejskim, set-
ki fl ag przepasanych kirem – na budyn-
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kach prywatnych, siedzibach instytucji, 
firm. Tczewianie tłumnie uczestniczyli we 
mszach św. w intencji ofiar katastrofy. 

• ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA
Jednogłośnie przyjęto uchwałę w spra-
wie udzielenia prezydentowi Tczewa 
absolutorium za 2009 rok. Jak podkre-
ślali radni, ubiegłoroczny budżet nie był 
łatwy do wykonania. Aż siedmiokrotnie 
podlegał korekcie. Ostatecznie dochody 
budżetu zrealizowano w 97,49 proc., zaś 
wydatki w 95,14 proc. Zrealizowano po-
nad 60 zadań inwestycyjnych. 

MAJ
• WYGRALIŚMY Z POWODZIĄ

Taki wysokiego poziomu Wisły w Tcze-
wie – 1041 cm, nie pamiętali najstarsi 
tczewianie. Kilkanaście dni po tej pierw-
szej fali powodziowej przyszła kolejna 
– wprawdzie o około pół metra niższa, ale 
do końca nie było wiadomo, jak zachowa-
ją się nasiąknięte wodą wały. Tczew za-
słynął na całą Polskę m.in. ze względu na 
nowatorskie zastosowanie rękawa prze-
ciwpowodziowego, który ochronił Bulwar 
Nadwiślański. Wśród tych, którzy z bliska 
obserwowali walkę tczewian z powodzią 
byli premier m.in. Donald Tusk, marsza-
łek Senatu Bogdan Borusewicz i wojewo-
da pomorski Roman Zaborowski. To była 
trudna i dramatyczna walka, ale także 
przykład wspólnego, solidarnego działa-
nia wielu służb i wolontariuszy. 

• REKORDOWA INWESTYCJA

Podpisana została umowa na dofi nanso-
wanie największej inwestycji w historii 
Tczewa – budowę Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami. System obejmu-
je 23 gminy (powiaty malborski, tczew-
ski, nowodworski, gdański ziemski), 

obsługiwać będzie 284 tys. mieszkańców 
i przetwarzać 96 tys. ton odpadów komu-
nalnych rocznie. Projekt realizuje tczew-
ski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych. 
Koszt realizacji projektu wynosi 146,5 
mln zł, niemal 94 mln zł stanowi udział 
środków z Funduszu Spójności.

• 20 LAT SAMORZĄDNOŚCI

Uroczystą msza św. w intencji miasta za-
inaugurowano w Tczewie obchody 20-lecia 
samorządu terytorialnego. Jubileusz upa-
miętniła też tablica odsłonięta w Kaplicy 
Pamięci w Kościele NMP Matki Kościoła 
oraz dwa dęby posadzone przed świątynią 
– na Placu Papieskim. W Centrum Kultu-
ry i Sztuki odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej podsumowująca dokonania mi-
nionych pięciu kadencji. 

• NOC MUZEÓW

Już po trzeci w Tczewie odbyła się Noc Mu-
zeów i po raz trzeci był to strzał w dziesiątkę. 
Tłumy mieszkańców odwiedziły Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły 
i Muzeum Wisły. Tym razem tczewianie 
przenieśli się w czasy średniowiecza. Gry 
i zabawy plebejskie trwały do późna.

• IV KONGRES KOCIEWSKI

Dziedzictwo historyczne Kociewia – war-
tością naszej małej ojczyzny? – takie ha-
sło przyświecało obradom IV Kongresu 
Kociewskiego, który zainaugurowany 
został 8 maja w Tczewie. Najważniej-
szym elementem kongresu były panelo-
we debaty, gdzie niekiedy dochodziło do 
ostrych kontrowersji i sporów. Uczest-
nicy Kongresu postulowali, aby wzmac-
niać te instytucje, organizacje i tych lu-
dzi, którzy zajmują się Kociewiem.

• KONGRES CYKLISTÓW
O tym jak rozwijać ruch rowerowy – ten 
lokalny i długodystansowy, jak dosto-
sować przepisy ruchu drogowego, aby 
cyklistom było łatwiej i bezpieczniej, 
o barierach w rozwoju ruchu rowerowego 
– rozmawiali w Tczewie uczestnicy Kon-
gresu Europejskiej Federacji Cyklistów. 
Na obrady przyjechało około 100 osób 
z całej Europy oraz obu Ameryk.

• FESTIWAL FAMILIA

Tym razem Grand Prix XIII Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej 
FAMILIA wyśpiewali Słowacy – zespół 
Kurtulik Band z Namestowa. Puchar 
Przechodni otrzymało miasto Starogard 
Gd., a nagroda publiczności trafi ła do ze-
społu Akord z Gostyni Śląskiej. Nowością 
tegorocznego festiwalu było wykonanie 
przez każdy z zespołów piosenki z okazji 
jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa. 

• MALARSKIE ARCYDZIEŁA W CWRDW

Prace takich mistrzów jak Rembrandt, 
Dürer, Renoir, Toulouse-Lautrec, Pi-
casso, Chagall, Beksiński czy Staro-
wieyski można było oglądać w Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej 
Wisły na wystawie „La Femme. Kobie-
ta w sztuce”. Zgromadzono 72 prace 24 
artystów, pochodzące z bogatej kolekcji 
Dariusza Matyjasa z Giżycka. 

CZERWIEC
• DNI ZIEMI TCZEWSKIEJ

Dni Ziemi Tczewskiej rozpoczęły się wielką 
paradą 750-lecia miasta Tczewa, w której 
uczestniczyło ok. 3 tysięcy osób. Kolorowy 
i głośny korowód przemaszerował ulica-
mi Tczewa – ze Stadionu Miejskiego na 
Bulwar Nadwiślański. Na czele parady 
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szła Harcerska Orkiestra Dęta, a tuż za 
nią dwór księcia Sambora II. W paradzie 
uczestniczyły wszystkie tczewskie przed-
szkola, szkoły, barwnie zaprezentowały 
się organizacje pozarządowe, podopieczni 
domów samopomocy, niepełnosprawni, 
pracownicy tczewskich firm i instytucji.

Z okazji Dni Ziemi Tczewskiej zagrali 
m.in. Patrycja Markowska, Sasha Stru-
nin i grupa Coma. 

• DOFINANSOWANIE NA REWITALIZACJĘ

Zarząd Województwa Pomorskiego zde-
cydował, ze Tczew otrzyma ponad 10 mln. 
zł unijnego dofi nansowania na realizację 
zadań związanych z rewitalizacją zdegra-
dowanego obszaru Starego Miasta. Reali-
zacja projektu potrwa do 2013 r. Miasto, 
nie czekając na decyzję o dofinansowanie, 
rozpoczęło inwestycję – powstał pierwszy 
etap budowy Drogi Widokowej, która po-
łączyła Stare Miasto z brzegiem Wisły. 

• RUSZYŁA PRZYDWORCOWA INWESTYCJA

Podpisana została umowa między mia-
stem a wykonawcą zintegrowanego wę-
zła transportowego. Projekt uzyskał do-
tację w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go. Węzeł zajmuje obszar 5 ha i docelowo 
ma obsługiwać co najmniej ośmiu prze-
woźników kolejowych i autobusowych. 
Zakres prac budowlanych zakłada wybu-
dowanie parkingu naziemnego i nowego 
układu drogowego z tunelem, zapewnia-
jącym bezpieczne koordynowanie ruchu 
samochodowego. 

LIPIEC
• OTWARTO CENTRUM MONITORINGU
W wyremontowanej kamienicy przy ul. 
Wąskiej 32-33 otwarto centrum mo-

nitoringu wizyjnego. Jego powstanie jest 
efektem realizacji Programu Rewitalizacji 
Miasta Tczewa oraz programu budowy 
społeczeństwa informacyjnego. System 
kamer rozbudowywany będzie w zależno-
ści od środków finansowych miasta. Osta-
tecznie planowane jest zamontowanie od 
80 do 100 kamer. Nadzór nad obiektem 
przejęła Straż Miejska.

• PRZETARG NA GALERIĘ ROZSTRZYGNIĘTY

12 tysięcy metrów powierzchni handlowo 
– usługowej, podziemny parking, kino 
z trzema salami na łącznie na około 500 
miejsc i całkowita zmiana wizerunku 
okolic dworca PKP – tak wyglądać ma 
pierwsza w Tczewie nowoczesna galeria 
handlowa. W wyniku przetargu wyłonio-
ny został inwestor. Na zbudowanie gale-
rii ma maksymalnie trzy lata.

• NOWE MIESZKANIA NA PROSTEJ

Lokatorzy wprowadzili się do dwóch 
pierwszych bloków komunalnych przy 
ul. Prostej. W każdym z budynków 
znajduje się 18 mieszkań 1- lub 2-poko-
jowych – pierwsze o metrażu ok. 28 m2, 
drugie – ok. 43 m2. Koszt budowy dwóch 
bloków to 3,4 mln zł.

SIERPIEŃ 
• DŻEM ZAŚPIEWAŁ W AMFITEATRZE

6 sierpnia w tczewskim amfi teatrze wy-
stąpił zespół Dżem. Grupie towarzyszyła 
Rock Symphony Orchestra z Poznania, 
pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. 
Amfi teatr był wypełniony po brzegi, już 
kilka dni przed imprezą nie można było 
zdobyć biletu. Podczas koncertu grupa 
wykonała dwa utwory w nowych aran-
żacjach, nigdy dotąd nie wykonywanych 
z orkiestrą symfoniczną. 

• IN MEMORIAM

Grand Prix V Ogólnopolskiego Konkur-
su Piosenek Grzegorza Ciechowskiego 
wygrał VIRIBUS UNITIS z miejsco-
wości Turek w woj. wielkopolskim. 
Zaskoczeniem dla publiczności było nie 
tylko wspaniałe wykonanie piosenek 
Obywatela GC przez chór, ale także 
wykorzystanie przez artystów języka 
migowego. Chór VIRIBUS UNITIS zo-
stał również wyróżniony przez fanklub 
„Republika Marzeń”. Konkurs piosenek 
to jeden z elementów odbywającego się 
w Tczewie już po raz dziewiąty Festiwalu 
Grzegorza Ciechowskiego IN MEMO-
RIAM. Zanim rozpoczęła się artystycz-
na rywalizacja na scenie, w CWRDW 
otwarta została wystawa „Republika 
w plakacie zamknięta”. 

• 30 LAT SOLIDARNOŚCI

W Tczewie uroczyście obchodzono 30-le-
cie powstania „Solidarności”. W Parku 
Kopernika podpisano akt erekcyjny pod 
budowę pomnika poświęconego tym, 
„którzy przeciwstawili się łamaniu praw 
i wolności człowieka w PRL aż do uzyska-
nia niepodległości ojczyzny”. W CWRDW 
otwarta została wystawa pamiątek „So-
lidarności”. Obchody zakończyły się Fe-
stiwalem Solidarności. Wystąpiła m.in. 
tczewska grupa Holy Smoke. Gwiazdą 
wieczoru był Tadeusz Woźniak.
.

WRZESIEŃ
• FESTIWAL „ZDARZENIA”

Ponad 40 różnorodnych przedsięwzięć 
artystycznych, w tym 11 konkursowych 
projektów teatralnych przygotowanych 
przez studentów artystycznych uczelni 
z Polski, Czech, Słowacji i Włoch, 9 instalacji 
w przestrzeni miasta oraz spektakle gości 
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specjalnych – z Czech, Hiszpanii, Iranu, Sło-
wacji, Szwajcarii, Węgier i Włoch, spektakle 
adresowane do dzieci i dorosłych – to wszyst-
ko mogliśmy zobaczyć w pierwszy weekend 
września podczas XI Międzynarodowego 
Festiwalu ZDARZENIA im. Józefa Szajny.

• DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Kilkaset osób wzięło udział w czwartym 
już przejeździe rowerowym ulicami mia-
sta zorganizowanym z okazji „Europej-
skiego dnia bez samochodu”. Żółty peleton 
(każdy z uczestników otrzymał kamizelkę 
odblaskową w tym kolorze) przejechał ok. 
8-kilometrową trasę z metą na Bulwarze 
Nadwiślańskim. Tam czekało mnóstwo 
atrakcji – konkursy, zabawy, gry, pokazy 
ekstremalnej jazdy na rowerach i rolkach. 
Tych najbardziej wytrwałych czekał jesz-
cze nocny rajd rowerowy wokół Tczewa.

• JUBILEUSZ CKIS
Centrum Kultury i Sztuki świętowało jubi-
leusz 35-lecia działalności. Z tej okazji tcze-
wianie mieli okazję wysłuchać niezwykłego 
koncertu. Z recitalem wystąpiła utalento-
wana mieszkanka Grodu Sambora – Agata 
Sowa, której akompaniowała Joanna Kle-
kowiecka oraz Orkiestra Kameralna PRO-
GRESS pod dyrekcją tczewianina Szymona 
Morusa. Po części oficjalnej, w Parku CKiS 
wystąpił folkowy zespół PSIO CREW oraz 
Teatr Ognia „Wandalo” z Gniewa.

• ŻUŁAWY WKOŁO

134 uczestników wzięło udział w ro-
werowym maratonie Żuławy Wkoło. 
Start i meta znajdowały się w Tczewie 
na Bulwarze Nadwiślańskim. Wszyscy 
dotarli na metę przed jej zamknięciem 
o godz. 19.00. Najmłodszy uczestnik 
miał 7 lat i wraz ze swoim tatą prze-
jechał 90 km, najstarszy zaś 76 lat 
i ukończył trasę długości 170 km.

• REWITALIZACJA NA KONFERENCJI
Jeszcze dwadzieścia lat temu mało kto 
wiedział, co to jest rewitalizacja, z czasem 
zaczęto ją kojarzyć z odnawianiem zabyt-
kowej architektury, dzisiaj nie tylko słowo 
to weszło do powszechnego słownika, ale 
wiele samorządów realizuje projekty rewi-
talizacyjne w swoich miastach. Podobnie 
jest w Tczewie – rewitalizacja to bardzo 
szerokie pojęcie dotyczące architektury, 

gospodarki, kultury, spraw społecznych 
i nie ograniczające się jedynie do Stare-
go Miasta. Rozmawiano o tym podczas 
konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury 
materialnej Tczewa”. Konferencji towa-
rzyszyło otwarcie na pl. Hallera plenero-
wej wystawy fotograficznej „Portret staro-
miejski – kamienice i ich mieszkańcy”.

PAŹDZIERNIK
• DEBIUT TCZEWA NA GIEŁDZIE

Na Giełdę Papierów Wartościowych, do 
systemu Catalyst trafiła pierwsza transza 
miejskich obligacji. Tczew jest jedną z kil-
kunastu gmin, które zdecydowały się na 
ten sposób pozyskania środków na rozwój. 
24 mln zł wykorzystane zostaną na reali-
zację zadań inwestycyjnych dofinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej, budo-
wę budynków komunalnych, modernizację 
obiektów oświatowych oraz modernizację 
i budowę dróg i obiektów mostowych. 

• NIECKA WYRÓŻNIONA

Tczew został laureatem II wyróżnienia 
marszałka województwa pomorskiego 
w konkursie na „Najlepszą przestrzeń 
publiczną województwa pomorskiego”. 
W ten sposób doceniono nieckę rekreacyj-
ną przy ul. Jedności Narodu. To już trzecie 
wyróżnienie dla Tczewa w tym konkursie – 
w poprzednich edycjach wyróżniono Bul-
war Nadwiślański i Plac Papieski.

• ZJAZD AKORDEONISTÓW

13 solistów i trzy zespołu kameralne wy-
stąpiły podczas Zjazdu Akordeonistów, 
który po raz pierwszy odbył się w Tcze-
wie. Grand Prix i nagrodę prezydenta 
Tczewa otrzymał duet Summer Boys 
w składzie: Michał Mroziński (akorde-
on) oraz Marcin Otłowski (saksofon). 

LISTOPAD
• RADNI ZAKOŃCZYLI V KADENCJĘ

Tczewscy rajcy uroczyście zakończyli V 
kadencję. W Centrum Kultury i Sztuki 
podsumowano czteroletnią pracę Rady 
Miejskiej, wręczono gratulacje i podzię-
kowania radnym oraz tym, z którymi 
samorządowcy współpracowali.

• WIADUKT IM. M. PŁAŻYŃSKIEGO

„Wiadukt 800-lecia Tczewa im. Mar-
szałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego” 
– tablicę z tym napisem odsłonili Elżbie-
ta Płażyńska, wdowa po tragicznie zmar-
łym w katastrofi e pod Smoleńskiem 
Macieju Płażyńskim, wraz z córką Kata-
rzyną i synem Kacprem.

• WYBORY SAMORZĄDOWE

W wyborach samorządowych 21 listopada 
w Tczewie głosowało 19 005 osób spośród 
47 342 uprawnionych do głosowania. Fre-
kwencja wyborcza wyniosła 40,14 proc. 
Porozumienie na Plus oraz Platforma 
Obywatelska uzyskały po 8 mandatów 
w Radzie Miejskiej, Razem i Odpowie-
dzialnie – 4, Prawo i Sprawiedliwość – 3. 
Do drugiej tury wyborów na stanowisko 
prezydenta Tczewa przeszli Mirosław Po-
błocki (PnP) oraz Witold Sosnowski (RiO). 
Wybory poprzedziły liczne debaty z udzia-
łem kandydatów na prezydenta.

GRUDZIEŃ

Gdy przygotowywaliśmy do druku „Pano-
ramę Miasta” była pierwsza połowa grud-
nia i wiele ważnych wydarzeń przed nami. 
W tym numerze piszemy m.in. o wynikach 
drugiej tury wyborów, sesji inaugurującej 
VI kadencję samorządu, nagrodach dla 
najzdolniejszych młodych tczewian.
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Najzdolniejsi uczniowie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz studenci mieszkający w Tcze-
wie otrzymali nagrody prezydenta 
Tczewa. W tym roku wyróżnionych 
zostało 14 młodych ludzi. Prezy-
dent wręczył im nagrody pieniężne 
w wysokości od 1000 do 2000 zł.
Nagrody przyznane zostały w ra-
mach Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

– Gratuluję wam osiągnięć – tak 
trzymać! – powiedział Zenon Odya, 
prezydent Tczewa wręczając nagrody. 
– Życzę wam dalszych sukcesów, aby 
następny prezydent też mógł was uho-
norować w ten sposób. Niektórzy z was 
otrzymują nagrodę po raz kolejny, to 
znaczy, ze cały czas utrzymują się na 
szczycie. Tak dobre wyniki to ogromną 
satysfakcja także dla waszych nauczy-
cieli i rodziców, którzy was wspierają 

Nagrody prezydenta dla najzdolniejszych młodych tczewian

TAK TRZYMAĆ!

 Katarzyna Milewska – tego-
roczna absolwentka I LO w Tcze-
wie (ur. 1991 r.). Finalistka Olim-
piady Wiedzy o Prawach Człowieka 
w roku szkolnym 2009/2010 (etap 
ogólnopolski).

 Daniel Ozon – tegoroczny absol-
went I LO w Tczewie (ur. 1991 r.). Fi-
nalista szczebla centralnego XXXVI 
Olimpiady Historycznej, dotarł do II 
stopnia XL Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego, brał udział w za-
wodach okręgowych VIII Olimpiady 
Wiedzy o Unii Europejskiej i w fi nale 
zajął VIII miejsce oraz w zawodach 
okręgowych 51. Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym, 
gdzie w fi nale zajął również VIII 
miejsce. Finalista zawodów okręgo-
wych XIII edycji Olimpiady Wiedzy 
o Unii Europejskiej.

 Arkadiusz Szarmach – tego-
roczny absolwent III LO w Gdyni, 
obecnie student I roku Wydziału 
Lekarskiego Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego (ur. 1991 r.). Fi-
nalista LVI Olimpiady Chemicznej, 
laureat 46. Konkursu Chemicznego 
im. prof. Swiniarskiego.

 Agata Posorska – tegoroczna 
absolwentka Gimnazjum Katoli-
ckiego w Tczewie, obecnie uczennica 
Liceum Katolickiego (ur. 1994 r.). 
Finalistka Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego.

 Paweł Zawadzki – uczeń I LO 
w Tczewie (ur. 1992 r.). Brał udział 
w fi nale Pomorskiego Konkursu Wie-
dzy o Samorządzie Terytorialnym, 
fi nalista szczebla centralnego XIII 
edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej. VI miejsce w Konkursie 

i stwarzają dobre 
warunki dla rozwi-
jania waszych talen-
tów i zainteresowań. 
Chciałbym, abyście 
wyjeżdżając z Tcze-
wa, nigdy nie zapo-
mnieli o swoim mie-
ście i promowali je 
tam, gdzie przyjdzie 
wam w przyszłości 
żyć i pracować.

Regulamin przyzna-
wania nagród okre-
śla uchwała Rady 
Miejskiej w Tcze-
wie nr VI/33/2007 
z 29 marca 2007 r. oraz zmieniająca 
ją Uchwała Nr XLVII/408/2010 z 24 
czerwca 2010 r. Uchwały dostępne są 
na stronie Biuletynu Informacji Pub-

licznej; www.bip.tczew.pl Informacji za-
sięgnąć można także w Wydz. Oświaty, 
Kultury i Sportu UM.

M.M.

NAGRODZENI PRZEZ PREZYDENTA W 2010 R.
„Polska w Unii” organizowanym przez 
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej 
Uniwersytetu Gdańskiego.

 Tomasz Krupa – uczeń Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie (ur. 1996 r.). 
Finalista Wojewódzko-Metropoli-
talnego Konkursu Biblijnego im. 
Kard. Augusta Hlonda, I miejsce 
w Miejskim Konkursie Ortografi cz-
nym „Wielkie Dyktando”, wyróżnie-
nie w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur matematyczny”.

 Bartosz Mrozowski – uczeń Gim-
nazjum nr 1 w Tczewie (ur. 1995 r.). 
Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego.

 Joanna Czechura – uczennica 
Gimnazjum nr 1 w Tczewie (ur. 1995 r.).
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
Biologicznego, brała udział w Kon-
kursie Języka Niemieckiego i Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”, 
w którym zdobyła wyróżnienie, lau-
reatka I miejsca w Konkursie Mło-
dego Flecisty w Gdyni oraz I miejsca 
w Pomorskim Przesłuchaniu Instru-
mentów Dętych w Elblągu.

 Filip Czaplicki – uczeń Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie (ur. 1995 r.). 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego, uczestnik konkur-
su HOT SPOT 2010 organizowanego 
przez Instytut Informatyki Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.

 Paweł Bieliński – uczeń Gim-
nazjum nr 1 w Tczewie (ur. 1995 r.). 
Laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego oraz fi nalista Woje-
wódzkiego Konkursu Geografi czne-
go i Wojewódzkiego Konkursu Fizyki 
z Astronomią. Reprezentował szkołę 

w II Międzygimnazjalnym Konkur-
sie Poezji Anglojęzycznej

 Michał Korpak – tegoroczny ab-
solwent Gimnazjum nr 3 w Tczewie 
(ur. 1994 r.). Finalista Wojewódzkie-
go konkursu Fizycznego, laureat V 
Megaolimpiady Wiedzy z fi zyki.

 Kamila Kubista – tegoroczna ab-
solwentka Gimnazjum nr 3 w Tczewie 
(ur. 1994 r.). Finalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Polskiego, wyróż-
nienie w Miejskim Konkursie Języka 
Angielskiego, udział w etapie rejono-
wym Wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego, II miejsce w II Kociewskim 
Konkursie Literackim im. Romana 
Landowskiego w 2009 r. oraz II miej-
sce w Konkursie Wiedzy o Tczewie. 
Reprezentowała szkołę w Megaolim-
piadzie Wiedzy o Gdańsku, z języka 
polskiego i angielskiego. Otrzymała 
tytuł najlepszej absolwentki Gimna-
zjum nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 
i medal „Primus inter pares”.

 Marta Irzyk – tegoroczna absol-
wentka I LO w Tczewie, obecnie stu-
dentka fi lologii polskiej Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(ur. 1991 r.). Finalistka XL Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego.

 Marta Pieczewska – uczennica 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku (ur. 1992 r.). III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie „Gita-
ra w muzyce kameralnej”, wyróż-
nienie w Ogólnopolskim Festiwalu 
i Konkursie Gitarowym w Kielcach, 
Grand Prix w Regionalnym Kon-
kursie Gitarowym w Olsztynie, III 
miejsce w Ogólnopolskich Prze-
słuchaniach Uczniów Klas Gitary 
Szkół Muzycznych II stopnia.
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Zadania związane z zimowym 
utrzymaniem dróg na terenie 
Tczewa w tym roku koordynu-
je Zakład Usług Komunalnych. 
Łącznie na terenie Tczewa, uli-
ce pierwszej i drugiej kolejności 
odśnieżania liczą ok. 60 km. 

W razie problemów z przejezdnością 
można przez całą dobę kontaktować się 
z koordynatorem Akcji Zima (w ZUK) 
pod numerem: 519 198 404, zaś od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
telefonować pod nr 58 531 64 66, 
fax 58 531-57-29 (ZUK) oraz w Wy-
dziale Spraw Komunalnych UM 
– 58 77 59 346.

Apelujemy, aby w razie opadów 
śniegu, tam gdzie drogi są wąskie, 
kierowcy parkowali samochody tyl-
ko po jednej stronie ulicy. Ułatwi to 
przejazd pozostałym uczestnikom 
ruchu, a także umożliwi odśnieżenie 
nawierzchni.

Zimowym utrzymaniem dróg, po-
dobnie jak w ubiegłym roku, zajmuje 
się wyłoniona w wyniku przetargu 
fi rma BOL-TRANS z Rybaków.

Administracje budynków miesz-
kalnych oraz służby komunalne 
przygotowały plany działania swoich 
jednostek, w których zawarły spra-
wy zabezpieczenia transportu, mate-
riałów oraz sprzętu niezbędnego do 
usuwania skutków zimy oraz wyzna-
czyły odpowiedzialne osoby. 

Jednocześnie przypominamy, że 
zgodnie z „Regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
miasta Tczewa”, do oczyszczania ze 
śniegu, lodu, błota oraz innych za-
nieczyszczeń chodników położonych 
bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości, jak również likwidowania 
skutków gołoledzi przez posypywa-
nie piaskiem są zobowiązani właści-
ciele nieruchomości.

 Uprzejmie informujemy, iż są jeszcze wolne miej-
sca na kursie kadrowo- księgowym. Planowany 
termin rozpoczęcia kursu: styczeń 2011 !!!

 Stała oferta: kursy językowe, kadrowo-księgowe, 
komputerowe, biurowe

 Zapraszamy na nowe kursy: kroju i szycia, wi-
zaż i stylizacja (planowana realizacja styczeń/ 
luty 2011)

Nie możesz wyjechać - zadzwoń

AKCJA ZIMA NA TCZEWSKICH DROGACH

Alfabetyczny spis ulic powiato-
wych i miejskich według kolejno-
ści zwalczania śliskości oraz od-
śnieżania mechanicznego.

I KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA:

ul. Andersena, ul. Armii Krajowej, ul. 
Bałdowska, ul. Bema, ul. Braci Grimm, 
ul. Broniewskiego, ul. Brzechwy, ul. 
Chopina, ul. Czatkowska, ul. J. Dąbrow-
skiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Koś-
ciuszki), ul. Dominikańska, ul. Gdań-
ska, ul. Głowackiego (od ul. 30 Stycznia 
do ul. Nałkowskiej), ul. Grunwaldzka, 
pl. Hallera, ul. Jagiełły, ul. Jana z Kolna 
(od ul. Obr. Westerplatte do mostu), ul. 
Jedności Narodu, ul. Kasprowicza, Ka-
zimierza Wielkiego, al. Kociewska, ul. 
Kolejowa, ul. Konarskiego (od ul. Czyży-
kowskiej do ul. Orzeszkowej), ul. Kossa-
ka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Ko-
zia, ul. Lecha, ul. Łazienna, ul. Łąkowa, 
ul. 1 Maja, ul. Mieszka I, ul. Mostowa, 
ul. Nałkowskiej, ul. Nowa, ul. Nowowiej-
ska, ul. Nowy Rynek (wiadukt), ul. Obr. 

Westerplatte, ul. Ogrodowa, ul. Okrzei, 
ul. Paderewskiego, pl. J. Piłsudskiego, 
ul. Podgórna, ul. Pomorska (od ul. Mo-
stowej do Gdańskiej), ul. Robotnicza, ul. 
Rokicka (do granicy miasta Tczewa), ul. 
Saperska, ul. Sienkiewicza, ul. Sobie-
skiego, ul. Starowiejska, ul. Strzelecka, 
ul. 30 Stycznia, ul. Wąska, ul. Wojska 
Polskiego, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. 
Zamkowa, al. Zwycięstwa, ul. Zygmun-
ta Starego, ul. Żwirki.

II KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA:

ul. Bosmańska, ul. Ceglarska, ul. Cheł-
mońskiego, ul. Chłopska, ul. Chrobrego, 
ul. Czerwonego Kapturka, ul. Czyży-
kowska (od Ceglarskiej do Kołłątaja), ul. 
Dokerów, ul. Elżbiety, ul. Fenikowskiego 
(od Konopnickiej do Iwaszkiewicza), ul. 
Gryfa Pomorskiego, ul. Iwaszkiewicza, 
ul. Jaworowa (od Żwirki do Jodłowej), ul. 
Jodłowa, ul. Wł. Jurgo, ul. Kołłątaja, ul. 
Konopnickiej, ul. Królowej Marysieńki, 
ul. Kruczkowskiego, ul. Kubusia Pu-
chatka, ul. Malczewskiego, ul. Matejki 
(od Starowiejskiej do Sienkiewicza), ul. 
Młyńska, ul. Modrzewskiego, ul. Nad-
brzeżna (od Czyżykowskiej do Ceglar-
skiej), ul. Niepodległości, ul. Norwida 
(od drogi nr 1 do ul. Nałkowskiej), ul. 
Okrętowa, ul. Orzeszkowej, ul. Piasko-
wa (od W. Polskiego do laboratorium), 
ul. Pionierów, ul. Piotrowo, ul. W. Pola 
(od ul. Ks. Sychty do ul. 30 Stycznia), ul. 
Półwiejska, ul. Portowców, ul. Prosta (do 
Kolejowej do Kruczej), ul. Przemysława 
II, ul. Pułaskiego, ul. Reymonta, ul. Sa-
dowa, ul. Sambora, ul. Stanisławskiego, 
ul. Staszica, ul. Stroma, ul. Ks. Sychty, 
ul. Targowa, ul. Tetmajera, ul. Topolowa 
z odcinkiem ul. Kasztanowej (od ul. Jodło-
wej - SP 12 – do wylotu al. Solidarności), 
ul. Tuwima (od ul. Modrzewskiego do 
Reymonta), ul. Wilcza, ul. Wiślana (od. ul. 
Pionierów do Robotniczej), ul. Wigury (od 
Żwirki do Jagiellońskiej), ul. Wyczółkow-
skiego, ul. Zielona, ul. Żeromskiego.

Zima

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
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Kartki świąteczne, ozdoby choin-
kowe, stroiki, a także wiele innych 
drobiazgów związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia można 
było obejrzeć i kupić na kiermaszu 
zorganizowanym przez tczewskie 
koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. 

Impreza odbyła się 3 grudnia w Cen-
trum Kultury i Sztuki. – Na kiermasz 
przygotowaliśmy prace uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
ul. Żwirki, a także zaprzyjaźnionych 
z nami grup osób niepełnosprawnych. 
– powiedziała Urszula Giełdon, kie-
rownik WZT. – Chcemy przywołać 
bożonarodzeniowe tradycje, stworzyć 
tutaj ciepłą, rodzinną atmosferę, aby-
ście mogli ją zanieść do swoich domów. 
Poprzez ten kiermasz, który organizu-
jemy już od kilku lat, chcemy miesz-
kańców Tczewa uwrażliwiać na osoby 
niepełnosprawne, pokazać, jakie mają 
zdolności i podzielić się z innymi efek-
tami naszej pracy.

Podczas gdy jedni uczestnicy kier-
maszu buszowali wśród świątecznych 
stoisk, pozostali słuchali kolęd wykony-
wanych przez zespół Desis z Zespołu 
Szkół Katolickich. Grupą kieruje Aga-
ta Sowa. Nie zabrakło zabaw, konkur-
sów i świątecznych opowieści. Można 
było także skosztować domowych ciast 
i chleba ze smalcem. Imprezę popro-
wadził Ludwik Kiedrowski.

– W projekcie brali udział pod-
opieczni trzech środowiskowych do-
mów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a także wolontariusze, ro-
dzice, opiekunowie, bardzo pomagali 
nam uczniowie I i II Liceum Ogólno-
kształcącego w Tczewie – powiedziała 
Gabriela Brządkowska, kierownik 
środowiskowych domów samopomocy 
w Tczewie. – Projekt realizowany był 
od sierpnia. Służył budowaniu pro-
gramu oparcia społecznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu odbywała się 
w dwóch obszarach. Pierwszy to media 
– osoby niepełnosprawne uczestniczy-
ły w warsztatach, zajęciach praktycz-
nych, odwiedzały tczewskie redakcje. 
Drugi obszar to kultura, gdzie naj-
ważniejszym wydarzeniem był Festyn 
przyjaźni „Tacy sami” zorganizowany 
we wrześniu na placu Hallera. W festy-
nie uczestniczyło ok. 600 osób. Inne for-
my aktywności to spotkania, wystawy 

Warsztatowcy w Centrum Kultury i Sztuki

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Wydarzenie było częścią pro-
jektu „Rewitalizacja strefy A ob-
szaru zdegradowanego Starego 
Miasta w Tczewie”, współfi nanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007-2013.

M.M. Ozdoby świąteczne znajdowały wielu nabywców

Niepełnosprawni twórcy realizowali swoje pasje

MEDIA – KULTURA – MY
W Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wi-
sły otwarto wystawę podsumowującą realizację pro-
jektu „Media – kultura – my”. Projekt współfi nansowa-
ny był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
a dotyczył osób z zaburzeniami psychicznymi.

prac wykonanych 
przez domowników, 
warsztaty ekspresji 
twórczej. 

W ramach pro-
jektu odbyło się ok. 
90 godzin zajęć war-
sztatowych. O tym, 
jak przebiegały opo-
wiada fi lm zreali-
zowany z udziałem 
domowników. Bra-
li oni udział w zaję-
ciach 11 pracowni 
terapeutycznych, m.in. ceramicznej, 
papieru czerpanego, metaloplastyki, 
szkła artystycznego.

– Dzięki takim inicjatywom, two-
rzy się klimat przyjazny osobom nie-
pełnosprawnym – powiedziała Juli-
ta Jakubowska, dyrektor MOPS. 
– Osoby te mogą się w naszym mie-
ście realizować, rozwijać swoje pasje 
związane ze sztuką. Mogły też od 

środka poznać, jak działają nasze 
lokalne media, jak tworzy się gaze-
tę, audycję radiową, program tele-
wizyjny. Jestem dumna z osiągnięć 
naszych podopiecznych i z kadry, 
dzięki której udało się pozyskać mi-
nisterialne pieniądze i tak wspaniale 
je wykorzystać.

M.M.

Gabriela Brządkowska opowiedziała zebranym o projekcie
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W latach 2006-2007 Komisja Europej-
ska dokonała dokładnej oceny wystę-
pujących w Unii niedoborów wody oraz 
zagrożeń suszą. Owocem tych działań 
była propozycja przepisów mających 
zwiększyć oszczędności. Ponadto KE 
zaapelowała o usprawnienie mechani-
zmu fi nansowania polityk sektorowych 
sprzyjających oszczędnościom. 

Opublikowane w grudniu 2008 
roku dokumenty zawierają podsumo-
wanie wcześniejszych wysiłków w tym 
zakresie oraz listę możliwych unijnych 
inicjatyw, mających na celu propago-
wanie w Europie kultury oszczędnego 
gospodarowania wodą. Inicjatywy te 
dotyczą takich kwestii jak: planowanie 
wykorzystania zasobów ziemi, wpro-
wadzenie opłat za wykorzystanie wody, 
pomiar ilości wykorzystanej wody, pro-
mowanie urządzeń ograniczających jej 
zużycie oraz innych sposobów na jego 
ograniczenie, przeprowadzenie szkoleń 
oraz powszechną edukację zwiększają-
cą świadomość społeczeństwa.

Przeprowadzone w 2007 roku badania 
wskazują, że w Unii samo udoskonalenie 
technologii może pomóc zaoszczędzić 40% 
wody, a świadome zmiany w sposobach 
jej użytkowania mogą ten procent jeszcze 
zwiększyć. 

Do roku 2012 Komisja Europejska 
ma zamiar wprowadzić „Plan oszczę-
dzania wody w Unii”. 

Plan ten będzie opierał się o najnow-
szy przegląd strategii państw unijnych 
w sprawie niedoboru wody oraz susz. Pod 
uwagę wzięte zostaną także: efekty prze-
glądu wprowadzenia Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej (WFD), podatności zasobów 
wody na zmiany klimatu oraz inne, wy-
wołane przez człowieka zmiany.

W planie uwzględniony zostanie 
stopień realizacji istniejącego prawa 
unijnego, dotyczącego zasobów wody, 
ocena zwiększenia dostępu do zasobów 
wody, jej oszczędzanie oraz odporność 
na zmiany klimatu.

Dalsze badania mają na celu ocenę 
miejsc i pór roku, w jakich najczęściej 
występują niedobory wody oraz usta-
lenie zasięgu ich występowania. 

Hierarchia zasobów wody

Opublikowany w 2007 roku raport 
Komisji dotyczący niedoborów wody 
ustanawiał hierarchię zarządzania jej 
zasobami, według której „najważniejsze 
powinno być zarządzanie zapotrzebowa-
niem na wodę, a możliwości zaopatrzenia 
w alternatywne źródła wody powinny 
być brane pod uwagę tylko w przypadku 

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058)  531 76 41

www.pee.tczew.pl e-mail: pee@um.tczew.pl

Unia apeluje – oszczędzajmy wodę
Komisja Europejska planuje wprowadzenie nowych środków słu-
żących zwiększeniu oszczędności wody. Zapowiadane zmiany zo-
staną jednak wprowadzone najwcześniej w 2012 roku, po przeglą-
dzie ustawy dotyczącej wody. 

wyczerpania wszystkich dostępnych spo-
sobów oszczędności wody”.
Wydaje się, że Janez Potočnik, unijny 
komisarz ds. środowiska, zgadza się 
z tym poglądem, gdyż jeszcze w tym 
roku stwierdził, że Unia nie przyjrza-
ła się dostatecznie dokładnie środkom 
mającym wpływ na poziom zapotrze-
bowania na wodę, takim jak opłaty za 
wodę czy wydajność zużycia.
Ramowa Dyrektywa Wodna (WFD) 
wymaga, by państwa unijne przed-
stawiły własne taryfikatory opłat 
za wodę, jednakże nie zawiera żad-
nych wymogów odnośnie sposobów 
zarządzania jej zasobami.

W zeszłorocznych badaniach Euro-
pejska Agencja Środowiskowa (EEA) 
wykazała, że do tej pory Europa bardziej 
koncentrowała się na zwiększaniu ilości 
zasobów wody niż na szukaniu sposobów 
na zmniejszenie zapotrzebowania na nią. 
Agencja apeluje więc do unijnych rządów 
o kontrolę zapotrzebowania na wodę, po-
nieważ rosnące standardy życia w Unii 
sprawiają, że zużycie wody wykracza da-
leko poza poziom zrównoważony. 

Raport zawiera listę sposobów na 
zmniejszenie zużycia wody, takich jak 
proporcjonalne do rzeczywistego zuży-
cia opłaty za wodę. Inne sposoby dotyczą 
świadomych zmian nawyków, instalacji 
wodomierzy w domach, inwestycji w sy-
stemy wykrywania przecieków, karania 
za nieuzasadnione wykorzystywanie 
wody, a także oraz szkolenia rolników 
w sprawie właściwego doboru zbóż do 
zbiorów oraz metod nawadniania.

Redukcja wycieków

W ramach części prac nad planem na 
2012 rok, Komisja bada możliwości wpro-
wadzenia sposobów oszczędnej dystrybu-
cji wody, aby zmniejszyć nieuzasadnione 
straty wody oraz związane z nimi straty 
fi nansowe. Badania Komisji wskazują 
bowiem, że wycieki wody z sieci wodo-
ciągowych dochodzą w niektórych regio-
nach Unii do 50%. 

Według Europejskiego Towarzystwa 
Wodnego (European Water Partnership) 
ubytki z powodu nieszczelnej instalacji 
są poważnym problemem w wybranych 
włoskich miastach (do 70% strat). 

W Niemczech ten problem w zasa-
dzie nie występuje, natomiast straty 
w Londynie sięgają 35%.

Budynki

Według KE w niektórych regionach Unii 
zaoszczędzić można aż do 30% wody zu-

żywanej w budynkach. Badania prze-
prowadzone przez Komisję wykazują, że 
wprowadzenie zmian technologicznych 
i technicznych w kranach, toaletach, 
prysznicach i innych wodnych urządze-
niach, np. w zmywarkach, może pomóc 
zaoszczędzić nawet 80% wody.

Komisja rozważa wprowadzenie 
nowej dyrektywy unijnej, dotyczącej 
oszczędzania wody w budynkach, po-
dobnej do dyrektywy o oszczędzaniu 
energii w budynkach. W niej okre-
ślone byłyby standardy dla produk-
tów wykorzystujących wodę, tak jak 
uczyniono to dla produktów wyko-
rzystujących energię. 

Mimo iż od opublikowania wyników 
badań dotyczących standardów oszczęd-
ności wody minął już rok, KE wciąż ana-
lizuje koszty wprowadzenia propozycji, 
a także rozważa inne opcje dotyczące 
oszczędzania wody w budynkach.

Rolnictwo

Według Europejskiej Agencji Środo-
wiska rolnictwo odpowiada za około 
24% całego zużycia wody na Starym 
Kontynencie, w niektórych południo-
wych krajach wskaźnik ten sięga aż 
80%. Dla porównania, woda potrzeb-
na przy produkcji energii do celów 
chłodniczych stanowi 44% zużywanej. 
Jednakże wpływ rolnictwa na wy-
korzystanie zasobów wody jest dużo 
większy niż pozostałych gałęzi go-
spodarki, gdyż o ile w ciepłownictwie 
prawie cała woda chłodząca wraca do 
obiegu, o tyle w rolnictwie wskaźnik 
ten wynosi zaledwie 30%.Z tego powo-
du Komisja stwierdziła, że rolnictwo 
jest jednym z najważniejszych sekto-
rów, w których należy wprowadzić in-
strumenty oszczędności wody. 

Komisja rozważa badania do-
tyczące zarządzania jej zasobami 
w ramach wspólnej polityki rolnej 
(CAP) po 2013 roku, a także wpro-
wadzenie opłat za jej wykorzystanie 
w rolnictwie. 

Ta ostatnia kwestia ma być omó-
wiona podczas planowanej na 2011 rok 
konferencji, której organizatorem ma być 
Polska.

Źródło: EurActiv, ChronmyKlimat.pl
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Ustawa zakłada przejęcie przez 
gminy zarządzania odpadami ko-
munalnymi, a przez to uzdrowie-
nie gospodarki odpadami w kraju. 
Jest krokiem w kierunku takich 
zmian w gospodarce odpadami, które 
w perspektywie następnych lat uła-
twią nam osiąganie unijnych norm. 
To system, który obowiązuje już we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej 
poza Polską i Węgrami.

Przyjęta przez rząd reforma przy-
gotowana przez Ministerstwo Środo-
wiska ma na celu objęcie wszystkich 
mieszkańców systemem zbierania 
odpadów i zwiększenie poziomu re-
cyclingu i odzysku odpadów zebra-
nych selektywnie.

Według projektu gmina przejmie 
obowiązki właścicieli nieruchomości 
w zakresie zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z mocy ustawy. 

Śmieciowa rewolucja zatwierdzona przez Radę Ministrów

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058)  531 76 41

www.pee.tczew.pl e-mail: pee@um.tczew.pl

Koniec dzikich wysypisk w lasach i przy drogach. Początek segrega-
cji odpadów! Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska ustawa 
przekazująca gminom zarządzanie odpadami komunalnymi została 
przyjęta przez Radę Ministrów. 

Oznacza to, że gminy nie będą 
musiały już przeprowadzać refe-
rendum gminnego, którego wymóg 
w praktyce blokował przejęcie przez 
gminy zagospodarowania odpadów. 
Oznacza to także ustanowienie jed-
nolitych zasad fi nansowania odbie-
rania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie całego kra-
ju. Wdrożenie projektu pozwoli sku-
tecznie uporządkować gospodarkę 
odpadami komunalnymi i stworzyć 
szczelny i nowoczesny system gospo-
darowania odpadami.

W nowym systemie gminy będą 
przeprowadzały przetargi na odbiór 
odpadów, gospodarowały środkami 
pochodzącymi z opłat pobieranych od 
mieszkańców za odpady a od fi rm eg-
zekwowały odpowiednią jakość usług 
(odpowiednie zagospodarowywanie od-
padów zgodne z prawem).

Mimo, że zmiany wprowadzane przez 
ustawę będą rewolucyjne dla gospodarki 
odpadami, mieszkańcy nie powinni od-
czuć większych różnic. Nadal będą uisz-
czać opłaty za odbiór śmieci, nie będą już 
jednak mieli obowiązku samodzielnego 
zawierania umów. W zamian będą tak 
jak za wodę czy ścieki uiszczać do gminy 
opłaty za śmieci. Dzięki jednej podstawo-
wej stawce nikomu nie powinno „opłacać 
się” wyrzucanie śmieci do lasu.

Przewidywane wejście w życie usta-
wy o utrzymaniu i porządku w gminach 
to 2011 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska



www. tczew.pl                                                                                                             www.bip.tczew.pl

18 Historia

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.

• Grafi ka kom-
puterowa: CO-
REL DRAW, 
POWER PO-
INT – 40 godz.

Kursy  przygotowawcze

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

Kursy fi nansowo-księgowo-
kadrowo-biurowe

Zaprasza na kursy

Kursy komputerowe

Kursy języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, 

hiszpańskiego

•  angielski   na różnych  poziomach 
–  od kursów dla 
początkujących 
do kursów  certy-
fi kacyjnych, m.in.                    
maturalne, 
Business En-
glish, specjali-
styczne dla fi rm,  
intensywne kursy wakacyjne 

• Dla kandydatów na wychowaw-
ców placówek  wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży – 40 godz.

• Kurs instruktażowy dla kierow-
ników placówek wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży – 10 godz. 

• kursy przygotowujące do matury 
– 60 godz. 

• Kadry i płace – SYMFONIA – 50 godz.
• Finanse i rachunkowość w syste-

mach komputerowych – 150 godz. 
• Kadry i płace z elementami księ-

gowości  –  190 godz.     
• Kurs dla kandydatów na samo-

dzielnych księgowych – 140 godz. 
• Kurs dla kandydatek  na  Sekre-

tarki-Asystentki  –  145 godz.
• Specjalista ds. reklamy – 210 godz. 
• ABC  przedsiębiorczości – 35 godz.

O trwałości naszego samorządu świadczą 
także te oto liczby: wybrano 448 radnych 
spośród 992 zgłoszonych obywateli. U po-
czątków tworzenia samorządu w Tczewie, 
wprawdzie już jako „schodzący” prezy-
dent, ale organizowałem wybory 27 maja 
1990 r. według nowej ordynacji wyborczej 
do rad gmin, z 8 marca 1990 r. Upraw-
nionych do głosowania było wtedy 42 579 
wyborców, w wyborach VI kadencji 2010-
-2014: 42 342 wyborców. Na jeden man-
dat radnego przypadało 1881 mieszkań-
ców. Zorganizowano 4 okręgi wyborcze. 
Do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszono 
6 list z nazwiskami 69 kandydatów na 
radnych, wybierano 32 radnych.

Dniem wyborów była niedziela 27 
maja 1990 r., głosowano w godz. 8.00-
-20.00, przewodniczącym Miejskiej Ko-
misji Wyborczej był Joachim Flisikow-
ski. W wyborach uczestniczyło 42,4 proc. 
ogółu uprawnionych. Mandaty radnych 
zdobyli jedynie kandydaci z listy Solidar-
nościowo-Obywatelskiej: 27 i z listy Sto-
warzyszeń Regionalnych: 5 mandatów.

Takich wyników głosowania można 
było się domyślać wiele miesięcy wcześ-
niej. Komitet Obywatelski przygoto-
wywał się do tych wyborów i przejęcia 
władzy w mieście, jednak nie pozwoliłem 
sobie i podległym pracownikom lekcewa-
żyć ciążących na nas obowiązków. Trwa-
ła codzienna praca. Bardzo uczciwie przy-
gotowywaliśmy projekt miejskiego planu 
fi nansowo-rzeczowego na 1990 r., który 
28 lutego 1990 r. uchwaliła funkcjonują-
ca jeszcze Miejska Rada Narodowa.

Ostatni rok mojej prezydentury za-
kończyłem występując na I sesji nowo 
wybranej Rady Miejskiej, 27 czerwca 
1990 r., przedstawiając główne tezy „Ra-
portu o stanie miasta”. 

Jako „schodzący” prezydent, emocjonal-
nie związany z Tczewem od 1959 r., ponad 
13 lat na stanowisku prezydenta, nadal ak-
tywnie włączałem się w życie miasta. Roz-
począłem już w II kadencji pracę w Komisji 
Promocji RM, jako członek spoza rady, 

Czesław Glinkowski o historycznych 
już wyborach samorządowych
O trwałości samorządu miejskiego w Tczewie na przestrzeni 20 lat 
świadczą takie oto fakty: po kolejnych wyborach wykruszali się radni 
mało aktywni, a radni wybierani na kolejne kadencje łączyli meryto-
rycznym doświadczeniem poszczególne kadencje. Od 2002 r. nieprze-
rwanie przez 16 lat scalał je Zenon Odya.

zorganizowałem, w ramach Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Tczewskiej, Kociewski 
Klub Regionalny, który we wszystkich 
wyborach wyłaniał kandydatów do obu 
rad – powiatowej i miejskiej. Funkcjono-
waniu miasta poświęciłem książki: „Życie 
Tczewem pisane”, „Tczew na przełomie XX 
i XXI wieku”, piszę o Tczewie na łamach 
Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
i Pomeranii.

U progu VI kadencji Rady Miejskiej 
proponuję kilka wybranych myśli i opinii 
o samorządzie Romana Landowskiego, 
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa 
i radnego Rady Miejskiej I kadencji.

Roman Landowski od 1985 r. był 
redaktorem naczelnym Kociewskie-
go Magazynu Regionalnego i na jego 
łamach pisał felietony, z których wy-
brałem poniższe zapisy.

Przemiany zapoczątkowane przeję-
ciem władzy w 1989 r., felietonista przyj-
muje tak: na razie wszystko wskazuje, 
że zaufanie wzrasta i umacnia się na-
dzieja. Jako radny, w 1990 r. pisze tak: 
niestabilność ekonomiczna tych nowych, 
a ciekawych czasów wywołuje stałe nie-
przewidziane zmiany, samorządy mają 
setki kłopotów, po prostu już na wszystko 
nie wystarcza pieniędzy. W 1992 r. pisze: 
wierzymy nadal, że musi się coś zmienić 
i nastaną czasy normalnego, poprawnego 
funkcjonowania. W innym felietonie czy-
tamy: Poprzednio mówiono, aby chociaż 
było jak dotychczas. Ale z każdym rokiem 
jakby gorzej bywało. A to dlatego, że nie 
spełniały się obietnice, którymi hojnie sza-
fowano w wyborczych programach. Po-
czekamy, zobaczymy; ponoć czas wszystko 
rozwikła. Zakończę niezbyt optymistycz-
nym wnioskiem Romana Landowskiego 
Kraina szczęśliwości szeregowych Pola-
ków to bardzo odległa perspektywa. Zwra-
cam się do nowo wybranych radnych i nie 
tylko, aby w kolejnych 4 latach drobnymi 
kroczkami tę szczęśliwość przybliżać.

Czesław Glinkowski

Zajęcia zostały przygotowane w oparciu 
o treść wystawy „W chacie tczewskiego 
rybaka”. Pierwsza z propozycji CWRDW, 
zatytułowana „Tradycja tczewskich poło-
wów i żeglugi wiślanej od średniowiecza 
do XX w.”, dedykowana jest uczniom klas 
0-6 oraz gimnazjalistom. Na drugą lekcję 
„Obrazki z życia mieszkańców Tczewa od 
XIX w. do początku XX w.”, zapraszamy 
dzieci i młodzież klas 5-6 oraz gimnazjali-
stów i szkoły ponadgimnazjalne.

Fabryka Sztuk zaprasza 
na lekcje historyczne

Fabryka Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły 
serdecznie zaprasza placówki oświatowe na lekcje historyczne, połą-
czone ze zwiedzaniem wystawy „W chacie tczewskiego rybaka”, orga-
nizowane w nowo otwartej kamienicy przy ulicy Podmurnej 12.

Bogaty wizualny przekaz wysta-
wy, w połączeniu z interesującą treś-
cią lekcji, pozwoli wczuć się w realia 
życia w dawnym Tczewie, w czasach, 
kiedy nie znano jeszcze takich do-
brodziejstw współczesnej cywilizacji 
jak: komputer, telewizor czy telefon 
komórkowy.

Zapisy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-16.00 pod numerem 
telefonu (58) 530 44 81.
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WYSTAWY:
1) 11.01.-03.02. 2011 Tczewskie 

spojrzenia na świat. Druga 
wystawa prezentująca dorobek 
tczewskich artystów – wernisaż 
11.01.2011, godz. 18.00,

2) 12.01.-13.02.2011 Wystawa foto-
grafi czna „Gdańsk odchodzący” 
– wernisaż 12.01.2011, godz. 18.00,

3) 26.01.-23.02.2011 Wystawa foto-
grafi i Iwo Dylkiewicza – werni-
saż 26.01.2011, godz. 18.00,

4) 09.02.-27.03.2011 Malarstwo 
Ireny Weissowej. Wielka sztuka 
w Tczewie. Wystawa prezentująca 
twórczość Ireny (Aneri) Weisso-
wej, żony znanego polskiego arty-
sty Wojciecha Weissa – wernisaż 
09.02.2011, godz. 18.00

WARTO RÓWNIEŻ ZOBACZYĆ:
  „W chacie tczewskiego rybaka”

 Niezwykle interesująca stała 
ekspozycja na ul. Podmurnej 12, 
gdzie prowadzone są również 
lekcje historyczne o życiu tcze-
wian nad Wisłą. 
 „Pradzieje Tczewa” 

 30.01.2010-31.12.2011
 Niezwykła podróż w zamierzchłą 

przeszłość. To fascynująca wę-
drówka przez tysiące lat prehi-

Fabryka Sztuk zaprasza

Wystawy, warsztaty, spacery i bajki

W styczniu

Z kalendarza imprez
  6 stycznia, godz. 16.00 – Koncert Noworoczny w wykonaniu 

Harcerskiej Orkiestry Dętej, miejsce i organizator: CKiS
  8 stycznia, godz. 16.00 i 19.30 – Operetka 

„Kraina uśmiechu” w wykonaniu artystów Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, miejsce i organizator: CKiS

  9 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  13 stycznia, godz. 17.00 – Wystawa „Pozostawili 

trwały ślad na Ziemi Tczewskiej” – IV edycja, 
miejsce i organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

  17-28 stycznia – Ferie z Centrum Kultury i Sztuki 
(informacje: 58 531 07 07), Ferie z Tczewskim 
Centrum Sportu i Rekreacji (informacje: 58 531 46 26)

  21 stycznia – VII edycja Wyborów Miss i Mistera Złotego 
Wieku, miejsce: CKiS, organizator: PKPS, MOPS

  22-23 stycznia – Targi ślubne, miejsce: hala II LO, 
organizator: Photo Media

  „Zapisane w obrazach”. Wspomnienie o Januszu 
Mokwie w rocznicę śmierci – miejsce i organizator: 
Spółdzielczy Dom Kultury

Fabryka Sztuk Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły 
w Tczewie serdecznie zaprasza do zwiedzania ciekawych ekspozycji, 
a także udziału w zajęciach warsztatowych, lekcjach historycznych, spa-
cerach po Tczewie. Propozycja dla najmłodszych to czytanie bajek.

storii i historii ziemi tczewskiej 
w okresie epoki kamienia, brązu, 
żelaza, okresu wpływów rzym-
skich i wczesnego średniowiecza.
 „Tczew dawniej i dziś” 

18.06.2010-17.06.2011
 Wystawa plenerowa na bulwa-

rze nadwiślańskim prezentująca 
zmiany w obliczu miasta na 
przestrzeni XX i XXI wieku.
 „Wzdłuż Dolnej Wisły”

 Stała ekspozycja na dziedzińcu 
Fabryki Sztuk pt. „Wzdłuż Dolnej 
Wisły”, której elementami są: za-
bytkowy budynek „poniatówka”, 
w którym mieści się pracownia 
etnografi czna gromadząca zbiory 
kultury ludowej, lapidarium zło-
żone z kamieni nagrobnych, m.in. 
z cmentarzy żołnierzy poległych 
w 1920 r., cmentarzy żydowskich 
i mennonickich. 
 Kolej w Tczewie

 Dziedziniec Fabryki Sztuk to 
również miejsce ekspozycji 
upamiętniającej kolejarskie 
tradycje Tczewa. Makieta mostu 
tczewskiego, lokomotywa oraz 
torowisko z semaforem i zwrotni-
cą stanowią atrakcję dla zwie-
dzających. Ekspozycję uzupełnia 
wystawa plenerowa prezentu-

jąca historię 
tczewskiej kolei.
 Skarb 

Tczewski
W holu głównym 
Fabryki Sztuk 
możemy poznać 
jedną z tajemnic 
tczewskiej ziemi. 
W roku 1976 od-
kryto w Tczewie 

skarb – cenny zbiór monet. Wystawa 
„Skarb Tczewski” przedstawia historię 
tego niezwykłego odkrycia.

Dla grup zorganizowanych, w szcze-
gólności w czasie ferii zimowych, 
przygotowaliśmy wiele atrakcji:

Proponujemy spacery po Tcze-
wie pod opieką przewodnika, spot-
kania z historią oraz regionem, 
podczas których uczestnicy zapozna-
ją się „w sposób łatwy i przyjemny” 
z historią i kulturą Tczewa oraz re-
gionu kociewskiego, a także lekcje 
o sztuce. Propozycje tematów do-
stępne są na naszej stronie interne-
towej: www.cwrdw.tczew.pl. 

Zapraszamy również na warsztaty 
edukacyjno-artystyczne:

 garncarstwa,
 malarstwa na szkle,
 plastyki obrzędowej,
 papieru czerpanego,
 plastyczne (zabawa z zabytkami, 

decoupage – zdobienie przedmio-
tów serwetkami, Smak i dotyk 
wykorzystany w malarstwie, 
Projektowanie ubioru – collage),

 wycinanki ludowej,
 W klasztornym skryptorium 

– warsztaty pisarskie z epoki 
średniowiecza,

 Rycerze, smoki i skarby. Kocie-
wie w baśniach i legendach.
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