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● Duma i utrapienie – Mostem 
Tczewskim interesują się 

naukowcy

● Po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego – w Tczewie 

frekwencja wyższa niż 
„średnia krajowa”

● Coraz bliżej do Jubileuszu 
750-lecia miasta 

●  Polskie dzieci z Białorusi 
na wakacjach w Tczewie

● Zadbaj o bezpieczne 
wakacje 

● Miejski 
Kalendarz 

Imprez – od lipca 
do września
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W NUMERZE

Więcej na str. 4.

PROSTO W PRESTO

Dzień bez samochodu połączony z przejazdem 
rowerowym, trzykrotny tytuł najpiękniejszego miasta 
Tour de Pologne i jedyny pomnik tego wyścigu w Polsce – to 
wszystko za mało. Tczew stale sięga po więcej. Jako pierwsze m i a -
sto w Polsce otrzymał certyfi kat  przeprowadzenia audytu polityki rowero-
wej BYPAD. W 2010 r. Tczew ma być gospodarzem kongresu Europejskiej Federacji 
Cyklistów. Na majowej sesji Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do międzyna-
rodowego programu rowerowego PRESTO. Efektem ma być przekonanie tczewian do 
korzystania z rowerów na co dzień, bo w mieście takim, jak coraz bardziej zakorkowany 
Tczew –  rowerem znaczy nie tylko zdrowiej, bardziej ekologicznie, ale i szybciej.
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Pierwsze z sześciu planowa-
nych „witaczy” już zachęcają 
do odwiedzenia Tczewa. Znaki 
w kształcie wieżyczek Mostu 
Tczewskiego, z logo 750-lecia mia-
sta, nawiązują do przypadającego 
w przyszłym roku jubileuszu na-
dania Tczewowi praw miejskich.

„Witacze” to inicjatywa Biura 
Promocji Urzędu Miejskiego. Doce-
lowo, w tym i przyszłym roku, stanie 
łącznie sześć „witaczy” na najważ-
niejszych drogach dojazdowych do 
miasta. Pierwsze dwa ustawiono 
na drodze krajowej nr 1 – od strony 
Gdańska oraz Bydgoszczy. Pierwot-
nie planowane było ustawienie zna-
ków także na tzw. berlince – czyli drodze krajowej nr 22, jednak 
Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad uznała, że po-
nieważ nie jest to droga prowadząca bezpośrednio do miasta, 
„witacz” nie może tam stanąć. Jeszcze w czerwcu br. stanie on 
natomiast przed Mostem Tczewskim (od strony Lisewa).

– W przyszłym roku planujemy postawienie trzech kolej-
nych „witaczy” – na drodze Koźliny – Tczew, Bałdowo – Tczew 
oraz Skarszewy – Tczew – mówi Ludwik Kiedrowski, kie-
rownik Biura Promocji UM. 

Iliczjowsk na Ukrainie to cel 
kolejnej wyprawy rowerowej 
Krzysztofa Szlagowskiego szla-
kiem miast partnerskich. Tym 
razem tczewianin zaplanował po-
konanie 1500 km w ciągu 15 dni. 

W eskapadzie bierze udział 
także Tomasz Możdżyński, który 
wcześniej jechał z Krzysztofem do 
Kurska i Rygi. Ekipa wystartowała 
z Tczewa 5 czerwca o godz. 12.00 
sprzed budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 10, która tego dnia obchodzi-
ła swoje 40-lecie. – Oby za bardzo 
nie wiało i nie padało – powiedział 
Krzysztof Szlagowski, służbowo 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu w tczewskim magistracie. 

Rowerzystów żegnali uczestnicy szkolnej uroczystości, samo-
rządowcy, nauczyciele, uczniowie, a także przyjaciele i znajomi. 

– Iliczjowsk to ostatnie z miast partnerskich Tczewa, do 
którego nie dotarłem na rowerze – powiedział Krzysztof. 

Trasa liczy ok. 1500 km i została podzielona na 15 eta-
pów. Cykliści po drodze odwiedzę trzy kraje tzn. Ukrai-
nę, Mołdawię oraz enklawę na terytorium Mołdawii czy-
li Republikę Naddniestrzańską ze stolicą w Tiraspolu.
Powrót do kraju zaplanowali 20 czerwca pociągiem relacji 
Odessa – Warszawa.

Krzysztof Szlagowski odwiedził do tej pory na rowerze 
dziewięć miast partnerskich Tczewa: Beauvais we Francji, 
niemieckie Witten i Werder nad Hawelą, londyńską dzielnicę 
Barking&Dagenham, Kursk w Rosji, Birżai na Litwie, Aizkrau-
kle na Łotwie, Lev Hasharon w Izraelu oraz polskie Dębno.

ILU NAS JEST?
Na początku maja 2009 r. w Tczewie zameldowane 

były 60 253 osoby, w tym 59 214 na pobyt stały i 1039 na 
pobyt czasowy. Od początku kwietnia 2009 r. przybyło 58 
mieszkańców miasta.

XXXV SESJA
Proponowany porządek obrad  XXXV sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 czerwca 2009 r. 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

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

28 maja 2009 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych 

w okresie od 28 maja do 24 czerwca 2009 r.

II . Część druga:
7. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2008/2009. 
8. Informacja o stanie czystości i porządku na terenie mia-

sta Tczewa.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta 

Tczewa.
10. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w mieście Tczewie w 2008 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta 
na 2009 rok,
11.2 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2009 r., 
11.3 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miej-
skiego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileu-
szu 750-lecia nadania praw miejskich miastu Tczew, 
11.4 uchwalenia regulaminu targowisk w mieście Tczewie,
11.5 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas ozna-
czony dłuższy niż 3 lata,
11.6 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświato-
wych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze,
11.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warun-
ków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, 
pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych,
11.8 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie hi-
poteką kaucyjną.

12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
13. Wolne wnioski, oświadczenia.

Porządek sporządzono 4 czerwca 2009 r.

Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz 

członkowie – Zenon Drewa, Mirosław Pobłocki, Włodzimierz Mroczkowski, Grażyna Antczak, 
Tomasz Jezierski, Gertruda Pierzynowska, Zyta Myszka, Ludwik Kiedrowski.

Redaktor naczelny – Małgorzata Mykowska. 
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta  77-59-322

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

Kierunek: Iliczjowsk 

1500 km rowerem

Witacze już witają

Zapraszamy na 750-lecie
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Festiwal potrwa od 3 do 6 września. 
Od tegorocznej edycji Zdarzenia noszą 
imię Józefa Szajny, zmarłego w ubie-
głym roku  znakomitego człowieka te-
atru i wielkiego przyjaciela tczewskiego 
festiwalu. Jemu poświęconych będzie 
kilka wydarzeń artystycznych, m.in. 
projekcja fi lmu o artyście – „Człowiek 
zaniedbuje siebie” w reżyserii Henry-
ka Jantosa, wystawa elementów sce-
nografi i i obiektów pt. „TEATR Józefa 
Szajny”, nocne rozmowy a artystami. 

– Tegoroczny festiwal, jak co roku 
składać się będzie z konkursu debiutan-
tów, na który zakwalifi kowanych zosta-
ło dziesięć projektów teatralnych i tyle 
samo plastycznych – powiedziała Halina 
Kasjaniuk, dyrektor festiwalu. – Podczas 
posiedzenia kwalifi kacyjnego jury wyłoni-
ło je spośród 70 nadesłanych zgłoszeń.

7 czerwca ponad połowę głosów 
oddanych przez tczewian w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego zdobyła 
Platforma Obywatelska, zaś najpopu-
larniejszym kandydatem na europo-
sła okazał się Janusz Lewandowski. 
Frekwencja wyborcza w Tczewie prze-
kroczyła średnią krajową (24,53 proc.) 
– do urn poszło 26,3 procent upraw-
nionych mieszkańców Tczewa.

Tczewianie głosowali w 32 obwo-
dach wyborczych (w tym w trzech obwo-
dach zamkniętych). Wybory przebiega-
ły spokojnie, nie interweniowały służby 
porządkowe. Największe poparcie tcze-
wian otrzymały następujące partie:
–  Platforma Obywatelska – 56,84 

proc. oddanych głosów 
–  Prawo i Sprawiedliwość – 26,39 proc.
–  SLD-UP – 10,45 proc.
–  PSL – 1,66 proc.

Tydzień później planowany jest wielki 
Tczewski Bal Sambora, a przez dwanaście 
kolejnych miesięcy mnóstwo imprez, kon-
certów, spotkań, wydarzeń związanych 
z jubileuszem. Szczegóły opublikowane 
zostaną w specjalnym kalendarium, które 
ma się ukazać pod koniec tego roku.

Komitet organizacyjny obchodów 
na kolejnym posiedzeniu zastanawiał 
się nad scenariuszem uroczystej sesji. 
Wkrótce powstanie także lista gości 
honorowych zaproszonych na ofi cjalne 
uroczystości. Po raz kolejny przeanali-
zowano cały program obchodów Roku 

Katarzyna Milewska, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego w Tcze-
wie zwyciężyła w fi nale II Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne 
i Przyjazne Pomorze”. Zdobyła główną 
nagrodę, czyli darmowy indeks na wy-
brany kierunek studiów w Gdańskiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej. Do-
datkową nagrodą był laptop.

Drugą lokatę zdobył również tcze-
wianin – Artur Czaja, trzecie – Paulina 
Gościło z Gdańska. Finaliści olimpia-
dy otrzymali zadanie zaprezentowania 
własnych projektów nt. „Moja dzielnica 
– bezpieczną i przyjazną”. Pokazali za-
grożenia i sposoby zapobiegania im. 
Zwycięska praca tczewianki dotyczyła 
dzielnicy Czyżykowo. 

W konkursie startowali uczniowie 
szkół średnich wszystkich typów z Gdań-
ska, Sopotu i Tczewa. W pierwszym eta-
pie , w marcu br., wzięło udział 164 ucz-
niów, do kolejnego przeszło 59 osób, zaś 
w fi nale rywalizowało 16 uczestników.

Olimpiada organizowana jest w ra-
mach rządowego programu „Razem 
bezpieczniej”, który ma na celu ogra-
niczyć zjawiska i zachowania budzące 
powszechny sprzeciw i poczucie zagro-
żenia. Ma zaktywizować i zachęcić mło-
dzież do stosowania w życiu codziennym 
norm moralnych i prawnych, wykazać, 
iż przestrzeganie tych norm to nie tylko 
obowiązek, ale również postawa, która 
niesie za sobą wymierne korzyści, a wie-
dza, którą zdobędą pomoże im rozwijać 
się i planować swoją przyszłość.

II Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze” 
objęta została honorowym patronatem 
prezydentów miast Gdańska, Tczewa, 
Sopotu, starosty powiatu tczewskiego, po-
morskiego kuratora oświaty, rektora Gdań-
skiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

M.M.

● PO: 56,84% ● PiS: 26,39% ● SLD-UP: 10,45% 

Tczewianie wybierali europarlamentarzystów

Najwięcej głosów w wyborach uzy-
skali w Tczewie:
Janusz Lewandowski (PO) – 2774
Jarosław Wałęsa (PO) – 1864
Jan Kozłowski (PO) – 1717
Tadeusz Cymański (PiS) – 1271
Longin Pastusiak (SLD-UP) – 1155
Witold Sosnowski (PiS) – 1033.

Obradował Komitet organizacyjny jubileuszu 750-lecia

Inauguracja przy dźwiękach kantaty
Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 2010 r. zainauguruje Rok Ju-

bileuszowy związany z 750-leciem nadania Tczewowi praw miejskich. Tego 
samego dnia wykonana zostanie kantata tczewska, a wieczorem w Centrum 
Kultury i Sztuki odbędzie się uroczysty koncert. 

Jubileuszowego. W kalendarium dodat-
kowo uwzględniono m.in. konferencję 
Europejskiej Federacji Cyklistów, która 
odbędzie się w Tczewie w dniach 13-18 
maja 2010 r., obchody 20-lecia samo-
rządności, XIII Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Rodzinnej FAMILIA.

Ponieważ program przygotowywany 
na jubileusz jest bardzo bogaty i różno-
rodny, członkowie komitetu zgodzili się, 
że w najbliższym czasie należy powołać 
osobę, która koordynowałaby wszystkie 
te przedsięwzięcia i odpowiadała za ca-
łokształt obchodów.

Zdarzenia po raz dziesiąty
Pod skrzydłami Józefa Szajny

4 dni, 40 artystycznych propozycji, 400 uczestników – przygotowania do X Międzynarodowego Festiwalu Działań 
Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA Tczew-Europa ruszyły pełną parą. W tym roku zobaczymy m.in. laureatów do-
tychczasowych edycji Zdarzeń, a prawdziwą gratką dla młodych adeptów sztuki będą warsztaty artystyczne. 

W bogatym programie festiwalu 
zaprezentowane zostaną także liczne 
imprezy towarzyszące, wśród których 
ważne miejsce zajmują projekty laure-
atów poprzednich edycji – będą to m.in. 
Suka OFF, Rh+, a także Nicola Boccini 
z Deruty (Włochy) i Adela Stodolowa 
z Grupy Skutr z Pragi (Czechy). Prze-
wodniczącym jury będzie Piotr Toma-
szuk, reżyser, dramaturg i założyciel 
Towarzystwa Teatralnego Wierszalin.

Festiwal poprzedzą międzynarodo-
we warsztaty interdyscyplinarne. Młodzi 
artyści szkolić się będą pod okiem 14 
mistrzów. Finałem tego przedsięwzięcia 
będą etiudy zaprezentowane podczas 
Zdarzeń.

Więcej informacji na stronie festiwa-
lu www.zdarzenia.art pl

M.M.

Artyści Zdarzeń docenieni w Rzymie
Zdobywczyni Grand Prix IX Festiwa-

lu ZDARZENIA – Ewa Woźniak z Aka-
demii Teatralnej w Warszawie – Wydział 
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku – za-
prezentowała podczas VII edycji Roma-
TeatroFestival w Rzymie (5-13  czerwca 
br.) spektakl „Wyspy”, za który otrzyma-
ła nominacje w kategorii najlepsza ak-
torka, reżyseria oraz choreografi a.

Druga grupa – WITKACE (Marty-
na Rozwadowska i Paweł Siwiak – ab-
solwenci PWST w Krakowie – Wydz. 
Lalkarski we Wrocławiu), zaproszeni 
do Rzymu podczas ubiegłorocznej 
edycji Zdarzeń, zaprezentowali swój 
debiutancki spektakl „Matka”. Artyści 
otrzymali nagrodę w kategorii najlep-
szy spektakl i choreografi a.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Tczewianie w czołówce

750–LECIE MIASTA TCZEWA
1 2 6 0 – 2 0 1 0
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no 2 koncentratory tlenu oraz łóżko 
wraz z materacem i dwiema szafkami 
przyłóżkowymi. Za pieniądze zebrane 
podczas kwesty zakupiono dla tczew-
skiego hospicjum m.in.: ssaki medycz-
ne, stetoskopy, aparaty do mierzenia 
ciśnienia bezrtęciowe, fotele muszel-
kowe, rotory do ćwiczeń, koncentra-
tory tlenu, łóżka ortopedyczne wraz 
z materacami, szafki przyłóżkowe dla 
chorych.

Samorządowcy w Ogrodzie Nadziei

Samorząd

KRÓTKO

Podczas Międzynarodowego 
Kongresu Europejskiej Federacji Cy-
klistów (EFC) w Brukseli w maju br. 
Tczew, jako pierwsze polskie miasto, 
otrzymał certyfi kat przeprowadzenia 
audytu polityki rowerowej BYPAD. Na 
majowej sesji Rady Miejskiej zapadła 
decyzja o przystąpieniu Tczewa do 
międzynarodowego rowerowego pro-
jektu PRESTO. Samorząd miasta po-
dejmuje coraz więcej przedsięwzięć 
zmierzających do uczynienia z Tcze-
wa rowerowego centrum regionu.

Samorząd już od kilku lat czyni 
starania, by być miastem przyjaznym 
rowerzystom. Trzykrotnie zdobył tytuł 
najpiękniejszego miasta startowego 
Tour de Pologne. To także jedyne mia-
sto w Polsce, gdzie znajduje się pomnik 
wyścigu. Samorząd Tczewa inwestuje 
w budowę tras rowerowych na terenie 
miasta, a także, we współpracy z innymi 
gminami, na terenie całego Kociewia. 
Jedną z nich będzie Trasa Grzymisława 
prowadząca z Tczewa do Nowego. Od 
dwóch lat, podczas Europejskiego Dnia 
bez Samochodu w Tczewie organizo-
wane są happeningi, przejazdy rowe-
rowe z udziałem kilkuset osób. Kolejny 
pomysł to stworzenie sieci miejskich 
wypożyczalni rowerów. 

Dużym sukcesem miasta jest zdoby-
cie certyfi katu przeprowadzenia audytu 
polityki rowerowej BYPAD. Dokument 
odebrał Zenon Drewa, wiceprezydent 
Tczewa z rąk dyrektora programowego 
kongresu Velo-city 2009 Tima Asper-
gesa. Certyfi kacja polegała na pełnej 
analizie dotychczasowych warunków 
i możliwości realizacji w przyszłości 
polityki rowerowej w mieście. Jednym 
z efektów uzyskania certyfi katu jest 
zlecenie miastu Tczew zorganizowania 
kongresu Europejskiej Federacji Cykli-
stów w 2010 r. Europejscy eksperci ro-
werowi twierdzą, że w środowisku cykli-
stów można to porównać z wygraniem 
organizacji mistrzostw Euro 2012. 

Podczas majowej sesji radni zdecy-
dowali o przystąpieniu Tczewa do pro-
jektu „PRESTO – Promowanie codzien-
nego transportu rowerowego”. Będzie 
on realizowany w latach 2009-2012 
i dofi nansowany przez Unię Europej-
ską.– Projekt będzie realizowany przez 
33 miesiące – tłumaczył Ludwik Kie-
drowski, kierownik Biura Promocji UM. 
– Jego budżet to 85 423 euro, z czego 
dwie trzecie to dofi nansowanie unijne, 
pozostała część to wkład własny gminy. 
Projekty realizowane w ramach Progra-
mu Inteligent Energy Europe zakładają 

Tczew dla rowerzystów

PRESTO – dwa kółka na co dzień

przekazanie 30% zaliczki w pierwszym 
roku projektu, następnie kolejne 30% 
w drugim roku projektu, a wydatkowa-
nie wkładu własnego nastąpi w trzecim 
roku trwania projektu, czyli na przeło-
mie 2011 i 2012 r.

Przystępując do projektu Tczew 
znalazł się w gronie takich miast jak 
Grenoble, Zagrzeb, Wenecja, Brema. 
Celem przedsięwzięcia jest przekona-
nie mieszkańców, że komunikacja rowe-
rowa jest nie tylko ekologiczna, dobra 
dla zdrowia, ale i szybsza – szczególnie 
w „zakorkowanych” miastach. Tczewia-
nie będą uczestniczyć w szkoleniach 
związanych z podwyższaniem kwalifi ka-
cji w takich obszarach polityki rowerowej 
jak: infrastruktura rowerowa, kampanie 
promocyjne oraz zagadnienia związane 
z rowerami elektrycznymi, uruchomiona 
zostanie Wirtualna Europejska Akade-
mia Cyklistów.

Działania lokalne w Tczewie od-
bywają się pod hasłem „Rower dla 
wszystkich pokoleń”. W związku z tym 
planowane jest uruchomienie w ramach 
projektu PRESTO:

– strony internetowej, która umoż-
liwi zbieranie wszystkich niezbędnych 
informacji związanych z barierami roz-
woju ruchu rowerowego (m.in. wyso-
kie krawężniki czy stopnie, informacje 
o wydepczyskach itp.)

– kampanii promującej eskortowa-
nie przez seniorów swoich wnucząt 
jadących rowerem do i ze szkoły; do 
tej pory nie przeprowadzono podobnej 
kampanii w żadnym polskim mieście.

– promocji rowerów elektrycznych 
podczas Dnia bez Samochodu; do tej 
pory nie przeprowadzono podobnych 
przejazdów w żadnym polskim mieście.

M.M.

Wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa 
odbiera certyfi kat BYPAD z rąk Tima 
Aspergesa.

Roman Kucharski przy pomniku Tour 
de Pologne.

● Rowerem na sesję 
Dla radnego Romana Kucharskie-

go głosowanie nad przystąpieniem 
Tczewa do rowerowego projektu Pre-
sto to za mało. Starał się kolegów raj-
ców zachęcić własnym przykładem do 
wspierania rowerowych planów miasta. 
Na majową sesję przyjechał rowerem. 
Jak twierdzi, trąbił na niego tylko jeden 
TIR, …ale to zapewne z sympatii.

Runda honorowa po rondzie w cen-
trum miasta zwracała uwagę przechod-
niów i zmotoryzowanych, zwłaszcza, że 
rower (ale i sam radny) był dokładnie 
oznakowany  – m.in. za pomocą loga 
i herbu Tczewa. Jak stwierdził radny, 
po drodze z Suchostrzyg spotykał się 
z dużą sympatią innych uczestników ru-
chu, udało mu się wyprzedzić kilka sa-
mochodów i sprawnie ominąć korki.

– Jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, zo-
bowiązuję się przyjeżdżać na komisje 
i sesje Rady Miejskiej rowerem – 
oświadczył Roman Kucharski.

Trzymamy za słowo…

● Na sesji 
 Na sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 30 kwietnia 2009 r. podjęto na-
stępujące uchwały:
 Nr XXXIV/298/2009 uchylającą 

uchwałę w sprawie upoważnienia 
przewodniczącego rady do wykona-
nia czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy w stosunku do Prezy-
denta Miasta;

 Nr XXXIV/299/2009 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Miejskiej Tczew do 
projektu PRESTO.
Wszystkie uchwały można znaleźć 

w Biurze Rady Miejskiej UM oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
www.bip.tczew.pl 

35 088 zł podczas kwesty oraz 
dodatkowo 9 100 zł darowizn to efekt 
akcji charytatywnej pod hasłem „Ogród 
Nadziei 2009” organizowanej przez 
Stowarzyszenie „Ogród Nadziei” 
w Tczewie, przy współudziale Szpitala 
Rehabilitacyjnego i Opieki Długoter-
minowej S.P.Z.O.Z w Tczewie. W akcji 
wzięli udział m.in. tczewscy samorzą-
dowcy, którzy zbierali datki podczas 
ulicznej kwesty 26 maja. Wszystkim 

tym, którzy włączyli się w to przedsię-
wzięcia podziękowała Marzena Mro-
zek, dyrektor szpitala, podczas majo-
wej sesji Rady Miejskiej. 

– Bardzo się cieszę, ze przedstawi-
ciele samorządu miasta tak licznie nas 
wspierają, tegoroczna akacja spotkała 
się ze szczególnie dużym państwa od-
zewem – powiedziała Marzena Mrozek. 
– Ogromnie za to dziękuję. 

Z wpłaconych darowizn zakupio-
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„Zabytkowy 
Most Tczewski 
– konteksty” – to 
tytuł nowej publi-
kacji pod redak-
cją dr Waldemara 
Affelta, na temat 
najcenniejszego 
tczewskiego za-
bytku. Publikacja 
jest pokłosiem 
międzynarodo-
wej konferen-
cji, która odbyła 
się w Tczewie 
w 2007 r., w 150 
rocznicę oddania 
mostu do użytku. 
Promocja książ-
ki byłą też okazją do rozmów o walorach obiektu, ale też 
o jego przyszłości, która wydaje się dość niepokojąca.

Architektura

– To pierwsza tego typu publikacja na 
polskim rynku – powiedział Waldemar 
Affelt. – Książka, napisana po 150 latach 
od wybudowania obiektu, jest komplet-
nym podejściem do mostu tczewskiego, 
z pominięciem rzeczy ogólnie znanych, 
czyli rysu historycznego. Publikacja sta-
je się źródłem wiedzy, do wykorzystania 
w kolejnych opracowaniach.

Dr Affelt wspomniał o prowadzonych 
obecnie kilku ciekawych badaniach 
związanych z tczewskim zabytkiem. 
W polskich archiwach odkryto materiały, 
które rzucają zupełnie nowe światło na 
zniknięcie płaskorzeźb z portali bram 
mostu, jeszcze przed 1939 r. Kolejne 
badania dotyczą postrzegania mostu 
przez tczewian, jeszcze inne – znacze-
nia mostu w strategii pruskiej – most był 
elementem trasy militarnej zapewniają-
cej szybki transport wojska i uzbrojenia 
na pogranicze rosyjskie.

Redaktor publikacji podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
powstania. Żniwo działań spisanych 
w książce niech będzie źródłem dal-
szych pogłębionych studiów i badań, 
i zarazem niech stanie się przykładem 
dobrej praktyki współdziałania środowi-
ska naukowego, także w wymiarze mię-
dzynarodowym, z otoczeniem społecz-
nym i gospodarczym regionu na rzecz 
zachowania wspólnego dziedzictwa kul-
tury europejskiej dla przyszłych pokoleń 
w duchu zasad rozwoju zrównoważonego 
– czytamy w przedmowie do publikacji. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
prof. Wieland Ramm z Politechniki 
Kaiserslautern w Niemczech, wielki mi-
łośnik tczewskiego mostu, który już 20 
lat temu zaangażował się w rozpropa-
gowanie zabytku. Obchodzący swoje 
80. urodziny prof. Zbigniew Cywiński 
wspomniał, że jako jedyny uczestnik 
tego spotkania, widział tczewski most 
jeszcze przed wojną. Wraz z ojcem 
inżynierem nie jeden raz przejeżdżał 
tędy jako kilkuletnie dziecko. Ponadto w 
spotkaniu wzięli udział m.in. senator RP 
Edmund Wittbrodt, rektor Politechniki 
Gdańskiej – Henryk Krawczyk, przed-
stawiciele samorządu miasta i powiatu. 

Coraz głośniej o tczewskim moście

Duma i… utrapienie

– Cieszy fakt, 
że tak znamie-
nite osoby są 
zaangażowane 
w sprawę Mo-
stu Tczewskiego 
– powiedział Zenon Odya, 
prezydent Tczewa. – Dzięki takim spot-
kaniom informacje o naszym zabytku 
i problemach z nim związanych dociera-
ją do społeczeństwa. Niestety, ze stro-
ny władz ponadregionalnych, brakuje 
zdecydowanych działań zmierzających 
do ratowania mostu.

Uczestnicy konferencji byli zgodni 
– z mostu możemy być dumni, to zaby-
tek klasy zerowej, w który wpisana jest 
cała historia mostownictwa. Niestety, 
jego stan techniczny jest katastrofal-
ny. Jak powiedział Maciej Malinowski 
z Politechniki Gdańskiej, niepodejmo-
wanie żadnych działań lub ograniczanie 
się jedynie do „łatania dziur” to prosta 
droga do poważnej awarii lub wręcz ka-
tastrofy budowlanej. – Nie liczmy na to, 
że jeśli most stoi już 150 lat, to postoi 
drugie tyle… 

Z powodu braku środków na bie-
żące utrzymanie i naprawy, stan tech-
niczny obiektu stale się pogarsza, cze-
go konsekwencją jest wprowadzone 
w 2001 r. znaczne ograniczenie ruchu 
drogowego na obiekcie jedynie dla po-
jazdów osobowych oraz lekkich pojaz-
dów dostawczych. Ograniczenia jednak 
nie są przestrzegane przez kierowców. 
Na most wjeżdżają nawet 30-tonowe 
wywrotki. – Historyczny most Lentze’a 
łączy Tczew z Lisewem i okolicznymi 
wioskami i ma znaczenie regionalne 
zawężone jedynie do dwóch powiatów: 
tczewskiego i malborskiego – twierdzi 
M. Malinowski. – Dlatego nie należy 
szukać uzasadnienia ekonomicznego w 
odbudowie obiektu. Nie należy się też 
spodziewać, że budżety samorządów 
lokalnych udźwigną inwestycję na po-
ziomie kilkudziesięciu milionów złotych. 
Należy więc zadać sobie pytanie: czy 
możemy sobie pozwolić na postawienie 
tego obiektu samemu sobie? 

Małgorzata Mykowska

Waldemar Affelt (z lewej) i prowadzący spotkanie Ludwik 
Kiedrowski.

„Dwie twarze Starego Miasta” – ta-
kie zadanie otrzymali studenci gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy 
uzbrojeni w aparaty fotografi czne zagłę-
biali się w zakamarki tczewskiej starów-
ki. Celem konkursu ogłoszonego przez 
Wydział Planowania Przestrzennego 
UM w Tczewie było zaprezentowanie 
Starego Miasta eksponujące jego nie-
powtarzalne walory kulturowe na tle 
ginącej wraz z postępującą degradacją, 
kolejnymi rozbiórkami i niefrasobliwymi 
remontami, zabytkowej zabudowy.

Studenci przedstawili swoje prace 
w formie serii czarno-białych zdjęć do-
kumentujących życie tej części miasta. 
Jednym z wymogów była taka prezenta-
cja zdjęć, aby układały się one w fotogra-
fi czną opowieść, rzetelnie odwzorowu-
jącą portret dzielnicy i jej mieszkańców. 
Na konkurs wpłynęło 14 prac. Wśród 
laureatów znaleźli się: Karolina Ptach 
– I nagroda, Anna Kurpiewska – II 
nagroda, Aleksandra Karpowicz – III 
nagroda. Wyróżniono prace Katarzy-
ny Wirkus, Alicji Żółtańskiej, Taidy 
Salaber, Barbary Szcześniak.

Wystawa najciekawszych fotogra-
fi i otwarta zostanie jeszcze w czerw-
cu br. na targowisku „manhattan”.

Studenci fotografowali
 „Dwie twarze 

Starego Miasta”



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

6

Na dwóch sta-
romiejskich po-
dwórzach odby-
ło się spotkanie 
warsztatowe stu-
dentów Wydziału 
Architektury Poli-
techniki Gdańskiej 
z mieszkańcami. 
Celem warsztatów 
jest wspólne wy-
pracowanie kon-
cepcji nowego za-
gospodarowania 
podwórek, które mają 
w optymalny spo-
sób służyć miesz-
kańcom. Jest to 
możliwe dzięki su-
gestiom mieszkań-
ców i wiedzy studentów nt. projektowania architektoniczno-urbanistycznego. 

Gospodarka

Do udziału w warsztatach zaproszo-
no lokatorów budynków wspólnotowych 
przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 21, Lipo-
wej 4, 5-6 oraz Podgórnej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, a także Chopina 4, 5. – Mimo nie naj-
lepszej pogody, inicjatywa spotkała się z 
zainteresowaniem mieszkańców. – mówi 
Danuta Morzuch-Bielawska, naczel-
nik Wydz. Planowania Przestrzennego. 
– Zainteresowane zmianą wyglądu po-
dwórek były szczególnie dzieci. Pomysły 
studentów, jak na nowo zagospodaro-
wać podwórka, tak by były one estetycz-
ne, użyteczne, ciekawie zaaranżowane, 
przedstawione zostaną w formie projek-
tów w październiku tego roku. 

Inicjatorem i organizatorem warszta-
tów jest Wydział Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
Uczestniczą w nich studenci Katedry 
Projektowania Środowiska oraz Katedry 
Architektury Morskiej i Przemysłowej Wy-
działu Architektury Politechniki Gdańskiej. 
Studentami opiekują się dr Joanna Po-
czobut oraz dr Magdalena Podwojewska. 

Nowe podwórka na Starym Mie-
ście to nie jedyna wspólna inicjaty-
wa samorządu Tczewa i Politechniki 
Gdańskiej. Jesienią ubiegłego roku 
studenci gdańskiej uczelni uczestni-
czyli w warsztatach urbanistycznych, 

Warsztaty mieszkańców i studentów

Nowe podwórka na Starym Mieście

podejmując temat rewitalizacji Starego 
Miasta. Efektem warsztatów było stu-
dium przestrzenno – społeczne wraz 
z próbą określenia kierunków zmian, 
które mają doprowadzić do naprawy 
obecnej sytuacji w tej części miasta.
Studenci i pracownicy naukowi WA PG 
przedstawili wyniki swoich badań w li-
stopadzie 2008 r. na seminarium pod 
nazwą „Rewitalizacja – co możemy ra-
zem wygrać?”. Poza studentami, o spo-
łecznym aspekcie w procesach odnowy 
miast opowiadali wykładowcy Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej: Jo-
anna Poczobut, Magdalena Podwojew-
ska, Piotr Lorens, Marek Wysocki. 

Informacje nt. działań rewitalizacyj-
nych w roku 2008 – m.in. o seminarium 
znajdują się w zakładce „Rewitaliza-
cja – na osi czasu”: http://gospodarka.
tczew.pl/index.php?page=12,31

19 maja 2009 r. podczas Rady Wy-
działu Architektury Politechniki Gdań-
skiej Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego UM w Tczewie – Danu-
ta Morzuch – Bielawska podziękowała 
w imieniu prezydenta miasta studentom 
i pracownikom naukowym za współpra-
cę w ramach rewitalizacji Starego Mia-
sta w Tczewie.

M.M.

Witold Warmbier (z lewej) z europosłem 
Januszem Lewandowskim. 

Fot. A. Filipkowski

Witold Warmbier, właściciel Przed-
siębiorstwa Usługowo-Handlowego 
ELWIT z Tczewa znalazł się w „złotej 
dziesiątce” piętnastej edycji plebiscytu 
„Biznesmen Roku” 2008 województwa 
pomorskiego. 

„Biznesmen Roku” to jeden z najbar-
dziej prestiżowych plebiscytów, którego 
laureatami zostają szefowie i właściciele 
dużych, średnich i małych fi rm z Pomo-
rza, docenieni za wybitne osiągnięcia 
gospodarcze. O wyborze zwycięzców 
decyduje ponad trzydziestoosobowe 
jury, w skład którego wchodzą m.in.: 
wojewoda pomorski, prezydenci miast, 
dyrektorzy banków, przedstawiciele 
organizacji gospodarczych, politycy, 
biznesmeni, reprezentanci pomorskich 
mediów oraz laureaci z poprzednich 
edycji konkursu.

– Bardzo się cieszę z tego wyróż-
nienia, to dla mnie ogromna satysfakcja 
– powiedział nam Witold Warmbier. 

Laury dla tczewskiego przedsiębiorcy

Biznesmen Roku 2008

Wszystko to, co powinien wiedzieć 
przedsiębiorca planujący inwestycję 
w Tczewie znajduje się na stronie in-
ternetowej www.gospodarka.tczew.
pl. Strona przygotowywana jest przez 
Wydział Planowania Przestrzennego 
i Wydział Gospodarki Mieniem Komu-
nalnym Urzędu Miejskiego. 

O tym, że sprawy gospodarcze intere-
sują internautów świadczy ok. 85 tysięcy 
odsłon. Na stronę najczęściej zaglądają 
oczywiście rodacy, ale interesują się nią 
także m.in. internauci z Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, a na-
wet z Australii, Beninu czy Tajlandii. 

Na stronie można znaleźć najważ-

Zajrzyj na www.gospodarka.tczew.pl

Ważne nie tylko dla inwestorów
niejsze dokumenty dotyczące plano-
wania przestrzennego miasta, m.in. 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego wraz z mapami. Można 
pobrać formularze wypisu i wyrysu oraz 
zaświadczenia z miejscowego z planu.

W dziale „oferty inwestycyjne” znaj-
duje się aktualny plan sprzedaży mienia 
komunalnego. 

„Poradnik inwestora” zawiera prosty 
opis kroków, jakie inwestor pokonuje 
podczas nabywania nieruchomości. 
W dziale „dokumenty” zamieszczo-
no Strategię rozwoju osiedli mieszka-
niowych, Gminny program opieki nad 
zabytkami, wersję popularyzatorską 

Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz informacje o sy-
stemie monitoringu. 

Osoby zainteresowane rewitalizacją 
Starego Miasta znajdą m.in. informacje 
dotyczące historii działań rewitalizacyj-
nych w Tczewie, obszaru rewitalizacji, 
planowanych przedsięwzięć. Pojawiła 
się również zakładka „Ochrona zabyt-
ków” zawierająca materiały przygoto-
wane przez miejskiego konserwatora 
zabytków, ewidencję wszystkich tczew-
skich obiektów zabytkowych – wraz 
z krótkim opisem każdego z nich, foto-
grafi ą, lokalizacją. 

M.M.
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Tczewem rządziła 13-letnia 
pani prezydent. 1 czerwca prezy-
dent Tczewa Zenon Odya przeka-
zał władzę w mieście dzieciom. 
Funkcję prezydenta miasta obję-
ła Kornelia Ziółkowska (SP 12). 

Nowe władze miasta wyłonione 
zostały spośród uczniów tczewskich 
szkół podstawowych. Zastępcą 
prezydenta ds. gospodarczych zo-
stał 13-letni Michał Kukuła (SP 10), 
a zastępcą ds. społecznych jego ró-
wieśnica – Agata Wasielewska (SP 
11). Miejską kasą zarządzał 11-letni 
Karol Kamiński (SP 5), a stanowi-
sko sekretarza miasta objął również 
11-latek – Daniel Reschke (SSP 2).

Dzień pracy nowej władzy rozpo-
czął się od narady z naczelnikami. 
Zenon Odya złożył nowym włoda-
rzom życzenia z okazji Dnia Dzie-
cka i krótko opowiedział o strukturze 
i pracy urzędu. Na tym skończyły 
się przyjemności, a zaczęła ciężka 
praca. Trzeba było zapoznać się 
z dokumentami i podejmować waż-
ne decyzje. Nowych prezydentów 
nie oszczędzali interesanci, którzy 
przybyli do urzędu. 

Jak nam powiedziała Kornelia 
Ziółkowska, nie ciągnie jej do po-
lityki. Bycie prezydentem to trudna 
i odpowiedzialna praca. W Tczewie 
jej się podoba i niewiele by zmieni-
ła. Chciałaby, aby bardziej hucznie 
obchodzony był Dzień Dziecka. 
Przydałoby się też chociaż małe 
kino. Kornelia jest przewodniczą-
cą samorządu szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 12.

Prezydent Tczewa Zenon Odya 
cieszy się, że młodzież interesu-
je się sprawami miasta i urzędu. 

Nowa władza na Dzień Dziecka

13-letnia prezydent Tczewa 

Tuż po przekazaniu władzy dzieciom. W pierwszym rzędzie od lewej: Daniel Reschke, 
Michał Kukuła, Kornelia Ziółkowska, Agata Wasielewska i Karol Kamiński.

Helena Kullas wyjaśniała swojemu następcy zawiłości 
budżetu miasta.

W gabinecie zastępcy prezydenta ds. gospodarczych – Michał 
Kukuła i Mirosław Pobłocki.

Interesanci tłumnie przybyli odwiedzić swoich kolegów 
„na stanowiskach”.

– Gdy chodziłem do 
szkoły nie do pomy-
ślenia było, żeby ktoś 
z dzieci usiadł na fo-
telu prezydenta, od-
wiedził jego gabinet 
– wspomina. 

W Tczewie mały 
prezydent rządzi 
już po raz drugi. 
W ubiegłym roku 
funkcję tę pełniła 
Julia Jankowska, 
wówczas uczenni-
ca Szkoły Podsta-
wowej nr 12. Takie 
inicjatywy jak wybór 
małego prezyden-
ta czy działalność 
Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa 
sprawiają, że mło-
de pokolenie oswa-
ja się z urzędem, 
z prezydentem, sa-
morządem miasta, 
wie, co dzieje się za 
drzwiami urzędu. 

M.M.

Nowa pani prezydent musiała „zmierzyć się” 
z urzędowymi dokumentami. 
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Dziesięć zespołów wzięło udział 
w XII Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Rodzinnej FAMILIA Tczew. 
Pierwszą nagrodę wywalczyły tym ra-
zem dwa zespoły: zespół Hoduniów 
– Piskorskich ze Starogardu Gdań-
skiego oraz rodzina Wicek z Gdyni. 
Grand Prix nie przyznano, a Puchar 
Przechodni pojechał do Lubichowa. 
Ci, którzy przyszli posłuchać muzy-
kujących rodzin, mogli podziwiać 
muzykę od ludowej, poprzez sakral-
ną aż po mocne rockowe uderzenia.

Festiwal otworzyli Ludwik Kiedrow-
ski, inicjator i dyrektor imprezy oraz 
Bożena Szczepańska, prezes Funda-
cji Domu Kultury, organizacji pozarzą-
dowej będącej głównym organizatorem 
imprezy. Konferansjerką zajęły się, jak 
przystało na rodzinny festiwal, mama i 
córka: Jolanta i Karolina Jank.

Wśród występujących zespołów, 
dwa przyjechały z zagranicy. Trady-
cyjnie już na Familii gościła grupa z 
partnerskiego okręgu Lev Hasharon w 
Izraelu. Po raz drugi natomiast wystą-
pił ubiegłoroczny zdobywca Pucharu 
Przechodniego – zespół „Malinowy 
Dzwon” z partnerskiego miasta Tczewa 
– Aizkraukle na Łotwie. To najlepszy 
seniorski zespół w kraju naszych part-
nerów. Podczas gdy młodzież z Izraela 
najchętniej gra współczesne brzmienia, 
seniorki z Aizkraukle mają repertuar tra-
dycyjny, ludowy. Grupa z Izraela wystą-
piła nie tylko na festiwalu, koncertowali 
także w II LO w Tczewie oraz w Staro-
gardzie Gdańskim.

Niezwykłym uczestnikiem tegorocz-
nego przeglądu był Mieczysław Bor-
kowski, mistrz harmonijek ustnych z 
Podlasia. – Słuchać go to jakby słuchać 
całej orkiestry – tak tczewianie komen-
towali kunszt muzyczny artysty. Mie-
czysław Borkowski występuje nie tylko 
w Polsce, koncertował m.in. w Japonii, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie.

XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA

Od folkloru po rockowe brzmienia

Uczestnicy festiwa-
lu podkreślali rodzin-
ny charakter imprezy. 
Zgodnie z regulaminie, 
przynajmniej połowa 
członków każdego ze-
społu musi być ze sobą 
spokrewniona. 

Jury, pod prze-
wodnictwem Tadeu-
sza Żmijewskiego, 
stwierdziło, że poziom 
muzyczny, organiza-
cyjny, merytoryczny i 
dydaktyczno – wycho-
wawczy w czasie tego-
rocznego festiwalu był 
wysoki. Wysoka ocena 
poziomu muzycznego występujących 
zespołów dotyczy kilku aspektów, a w 
szczególności:
–  wysokiej jakości kunsztu muzyczne-

go wykonawców
–  odpowiedniego doboru wykonywa-

nych utworów
–  wykorzystania niekiedy oryginalnych 

i muzycznie trudnych instrumentów
–  oryginalnej prezentacji muzyki ludowej
–  ciekawej prezentacji polskich stro-

jów regionalnych
– a przede wszystkim wspaniałych 

przykładów integracji rodzinnej po-
przez wspólne śpiewanie.
Festiwal zakończył Piknik Rodzinny w 

Parku Centrum Kultury i Sztuki. Tam wrę-
czono nagrody, była też okazja wysłucha-
nia laureatów. Na najmłodszych czekały 
gry, zabawy, konkursy i darmowa wata 
cukrowa – wystarczyło tylko zaśpiewać 
piosenkę lub powiedzieć wierszyk. Kilku 
odważnych skorzystało z tej szansy.

Za rok trzynasta edycja festiwalu. 
Już wkrótce rozpoczną się przygoto-
wania. Festiwal będzie jedną z imprez 
Roku Jubileuszowego – w 2010 r. 
Tczew będzie obchodził 750-lecia na-
dania praw miejskich.

Organizatorem Festiwalu Familia 
jest Fundacja Domu Kultury. Wspiera ja 
samorząd miasta Tczewa oraz Centrum 
Kultury i Sztuki.

M.M.

Mieczysław Borkowski, wirtuoz 
harmonijek ustnych, z dyrektorem 
festiwalu – Ludwikiem Kiedrowskim.

Nagrody i wyróżnienia 
regulaminowe:

–  I nagroda regulaminowa: Zespół 
Hoduniów-Piskorskich ze Staro-
gardu Gd. oraz ex aequo – zespół 
rodziny Wicek z Gdyni

–  II nagroda regulaminowa: „Tercet 
Rodzinny z Makówki”

–  III nagroda regulaminowa: „Lubi-
chowskie Kociewiaki„ z Lubichowa.

 Zespół „Lubichowskie Kociewiaki” 
otrzymał także Puchar Przechodni.

–  wyróżnienie I: zespół „Malinowy 
Dzwon” z Aizkraukle (Łotwa)

–  wyróżnienie II: zespół „Piaseckie 
Kociewiaki” z Piaseczna

–  wyróżnienie III: zespół rodziny 
Dworakowskich z Tczewa

Nagrody specjalne:
–  Jacek Dworakowski – za kunszt 

muzyczny 
–  Elżbieta Piskorska – za kunszt 

wokalno-językowy

Wyróżnienia:
–  zespół „Tabor” z Olsztyna
–  zespół „De-Tonacja” ze Starego 

Miasta
–  zespół „Lev Hasharon” (Izrael)

Lubichowskie Kociewiaki

Grupa z partnerskiego Lev Hasharon.
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KRÓTKO

Ani ulewny deszcz, ani pio-
runy, z których jeden rozerwał 
drzewo w pobliżu sceny, nie prze-
szkodziły w wykonaniu światowej 
prapremiery Kantaty Św. Pawła 
w tczewskim amfi teatrze. W dzień 
Bożego Ciała tczewianie byli 
świadkami jednego z najważniej-
szych wydarzeń kulturalno – reli-
gijnych Roku Pawłowego. Kto nie 
był, niech żałuje.

Burza, która rozpętała się nad Tcze-
wem spowodowała przerwanie kon-
certu zaledwie po kilkunastu minutach. 
Nie wystarczały parasole, publiczność 
wraz z artystami schroniła się na zada-
szonej scenie. Po ulewie można było 
zacząć od początku. – Kantata została 
przygotowana jako ukoronowanie Roku 
Pawłowego, który kończymy 29 czerw-
ca – powiedział ks. prałat Piotr Wysga, 
proboszcz parafi i pw. Podwyższenie 
Krzyża Św. i główny organizator przed-
sięwzięcia. – Specjalnie na tę okazję 
skomponował ją Mariusz Matuszew-
ski z Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
a słowa napisał ks. Wiesław Felski 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Na letniej scenie Tczewa wystąpi-
ło około 120 wykonawców – Orkiestra 
Kameralna „Sanctae Crucis”, Chór 
„Świętego Krzyża”, Chór Młodzieżowy 
„Juventus” oraz soliści: Zbigniew Fli-

Prapremiera Kantaty Św. Pawła

Koncert z piorunami

sikowski, Daria Makowska, Agniesz-
ka Roskal, Michał Saidowski, Agata 
Sowa oraz Dariusz Wójcik – recytacje.
Całością dyrygowała Magdalena Ku-
bicka-Netka. Opracowaniem plastycz-
nym tego przedsięwzięcia zajął się Ste-
fan Kukowski. Publiczność wysłuchała 
12 pieśni, przeplatanych recytacjami.

Koncert zbiegł się z jubileusz 
10-lecia działalności Orkiestry Kame-
ralnej „Sanctae Crucis” – jedynego tego 
typu zespołu muzycznego na terenie 
Polski Północnej. Zespół działa przy 
Parafi i Podwyższenia Krzyża Św.

Patronat nad koncertem objęli: bi-
skup diecezjalny Jan Bernard Szlaga, 
marszałek Senatu RP Bogdan Boruse-
wicz, marszałek województwa pomor-
skiego Jan Kozłowski. Organizatorami 
byli: Parafi a Podwyższenia Krzyża Św., 
Urząd Miejski w Tczewie oraz Starostwo 
Powiatowe w Tczewie.

M.M.

Ulewny deszcz nie wystraszył publiczności.

Na scenie wystąpiło ok. 120 artystów.

● Promieniowanie świętości

 Pociąg 
Papieski po 
raz pierwszy 
w historii kur-
sował w Po-
morskiem. W 
10. rocznicę 
pielgrzymki 
Jana Pawła 
II do Pelpli-
na, w dniach 
9-10 czerwca 
przewoził pielgrzymów z Tczewa, Mal-
borka i Lęborka – do stolicy diecezji. 

Podczas podroży pielgrzymi mogli 
oglądać materiały fi lmowe, dzięki zainsta-
lowanym urządzeniom multimedialnym. 

Pielgrzymi, którzy pociągiem papie-
skim dotarli do Pelplina mogli skorzy-
stać z programu przygotowanego przez 
Kurię Biskupią – zwiedzić katedrę, 
uczestniczyć w nabożeństwie, przejść 
na Górę Jana Pawła II i tam uczcić 10. 
rocznicę pielgrzymki.

Pociąg kursował także na trasie Tczew 
– Wejherowo. Tam pielgrzymi zwiedzali 
ratusz, klasztor i jego podziemia, Muze-
um Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej oraz Kalwarię Wejherowską.

Organizatorzy podróży śladami 
Jana Pawła II to „PKP Przewozy Regio-
nalne” spółka z o. o., Pomorski Zakład 
Przewozów Regionalnych w Gdyni oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego.

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-

go w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Flisaków, prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, obr. 1, km 4, KW 16854, oznaczonych nr działek:

Na dziedzińcu Centrum Wystawien-
niczo – Regionalnego Dolnej Wisły 
można oglądać 50 fotogramów przed-
stawiających papieża Jana Pawła II. 
Wystawa „Promieniowanie świętości” 
została przygotowana dzięki pomocy 
Katolickiego Centrum Kultury. Autorami 
prezentowanych prac są: Arturo Mario 
oraz Adam Bujak. 

– To już w tym roku trzecia wystawa 
w naszym Centrum poświęcona papie-
żowi – Polakowi – powiedziała Alicja 
Gajewska, dyrektor CWRDW. – To oka-
zja do refl eksji, do przypomnienia sobie 
czasu, gdy Jan Paweł II był wśród nas. 
30 lat temu po raz pierwszy jako papież 
przybył do Polski, 20 lat temu przybył 
do nas – na Kociewie. 

Na ekspozycji można prześledzić 
cały pontyfi kat Jana Pawła II, spotkania 
z wiernymi, pielgrzymki do wielu krajów 
świata, spotkania z przedstawicielami in-
nych wyznań, m.in. z Dalajlamą, wielkie 
audiencje i samotne modlitwy. Są także 
ostatnie zdjęcia z pogrzebu papieża.

Wystawa czynna będzie do 23 
sierpnia. 

● Śladami Jana Pawła II

nr działki powierzchnia
927/1 1050 m2
927/2 880 m2
927/3 880 m2
927/4 931 m2
927/6 932 m2
927/7 880 m2
927/8 880 m2
927/9 940 m2
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UM w Tczewie Wydział Rozwoju 
Miasta oraz Pracownia Edukacji 

Ekologicznej/Wydział Spraw
Komunalnych

og łaszają
Otwarty konkurs ofert na przepro-

wadzenie zajęć edukacyjnych dla 1500 
uczniów kl. VI szkół podstawowych oraz 
kl. I i II gimnazjum nt. „Formy ochrony 
przyrody w Polsce” w ramach projektu 
„Promowanie zrównoważonego rozwo-
ju poprzez wykorzystanie naturalnych 
walorów przyrodniczych Tczewa” . 
Termin realizacji: 1.09.2009-30.06.2010.
Termin składania ofert: 20.07.2009
Rozstrzygnięcie konkursu: 24.07.2009
1. Do konkursu może przystąpić:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowa-
ny, który spełnia następujące wymagania:
A) ukończył studia wyższe magister-
skie (biologia, geografi a lub przyroda), 
posiada przygotowanie pedagogicz-
ne oraz kwalifi kacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w gimnazjum 
i w szkole podstawowej;
b) posiada co najmniej 5-letni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
c) jest aktywnie zaangażowany w dzia-
łalność na rzecz ochrony przyrody;
2. Oferty osób przystępujących do kon-
kursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do kon-
kursu; 
2) propozycję scenariusza/y 45. minu-
towych zajęć na ww. temat;
3) CV z opisem przebiegu pracy zawo-
dowej, zawierający w szczególności in-
formacje o stażu pracy pedagogicznej, 
ukończonych formach doskonalenia 
zawodowego wyłącznie związanych 
z edukacją przyrodniczą i ekologiczną;
3. Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem „Konkurs na przepro-
wadzenie zajęć o formach ochrony przy-
rody” w terminie do 20 lipca na adres:

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział 
Spraw Komunalnych, Pracownia Edu-
kacji Ekologicznej, Plac Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew.

O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji udzie-
la Pracownia Edukacji Ekologicznej 
058 531 76 41. 

Wszystkich chętnych do gry w teni-
sa ziemnego Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji zaprasza do korzystania 
z kortów przy ul. Wojska Polskiego. 
Z kortów można korzystać od ponie-
działku do niedzieli. 

Korty ziemne
–  bilet normalny – 14 zł /godz.
–  bilet ulgowy – 10 zł / godz.
 Korty – hala (sztuczna trawa)

Wakacje

OGŁOSZENIE

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do korzystania z kompleksu 
odkrytych basenów. Ofi cjalne otwarcie zaplanowano na 20 czerwca. Od tego dnia, 
przez całe wakacje z kąpieliska będzie można korzystać w godz. 10.00-19.00.

–  bilet normalny: 10 zł
–  bilet ulgowy (do lat 16): 7,50 zł
–  osoba dorosła z dzieckiem do lat 7: 

10 zł, bilet dla każdego następ-
nego dziecka do lat 7: 4 zł

–  bilet na ostatnią godzinę: 5,50 zł

LATO W MIEŚCIE

Ceny biletów: 

Na korty

Codziennie od 10.00 do 19.00

TCSiR zaprasza na basen

–  bilety jednorazowe – 25 zł/godz.
Istnieje możliwość rezerwacji kortu 

w hali i wykupienia większej ilości wejść 
– 20 zł/godz.

TCSiR zaprasza również na zajęcia 
fi tness oraz do siłowni i sauny. Informacje 
na temat szczegółowego planu zajęć i cen-
nika można uzyskać w TCSiR, ul. Wojska 
Polskiego 28 A, tel. 058/ 531-46-26 oraz 
ma stronie internetowej: www.tcsir.tcz.pl
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Konkurs
Wakacje z aparatem

◘ Na zakończenie lata, 22 sierpnia 
zapraszamy na niesamowity koncert 
Ray’a Wilsona (byłego wokalisty ze-
społu Genesis) z zespołem Stiltskin
• rozpoczęcie imprezy o godz. 17.00, 

koncert gwizdy ok. godz. 20.00
• miejsce – Amfi teatr Parku Miejskiego 
• bilety w cenie 10 zł do nabycia w ka-

sie CKiS od 6 lipca

Ray Wilson to jeden z najbardziej 
wyjątkowych wokalistów i autorów ro-
ckowych świata. Swoją klasę potwier-
dził współpracę z zespołem Genesis, 
kiedy to w 1997 roku zastąpił w roli 
wokalisty Phila Collinsa. Stworzone 
wówczas utwory takie jak: Congo, Ship-
wrecked czy Not About Us na zwasze 
pozostały w świadomości fanów rocka, 
jako kultowe w twórczości Genesis. 
Wcześniej, bo w roku 1994, debiutujący 
zespół Stiltskin z fenomenalnym Ray-
em w składzie stworzył niezapomniany 
utwór Inside, który podbił listy przebo-
jów całego świata. Od 2006 roku Ray 
wrócił do pracy z Stiltskin i stworzył 
jeden z najlepszych albumów w życiu 
„SHE”, który stał się popularny także 
w polskich rozgłośniach radiowych. 

2-godzinny koncert zespołu gwa-
rantuje wyjątkową atmosferę oraz nie-
zapomniane wrażenia, wszystko dzięki 
sile magicznego głosu Raya, genialnym 
utworom Genesis oraz znanym z pol-
skich rozgłośni radiowych piosenkom 
z rewelacyjnych płyt Stiltskin. 

Supportować im będzie tczewski 
zespół GTC. 

Wakacje

LATO W MIEŚCIE

Tego jeszcze 
w Tczewie nie było – 
dwie znakomite grupy, 
dwóch uwielbianych 
przez tłumy artystów 
– tego lata zagości 
w Tczewie zespół 
KULT oraz RAY WIL-
SON z zespołem Stil-
tskin! Nie zabraknie 
także atrakcji dla mi-
łośników muzyki kla-
sycznej czy dla fanów 
dobrego humoru. 
◘  11 lipca – koncert zespołu Kult 
• rozpoczęcie o godz. 17.00, koncert 

gwiazdy ok. godz. 21.00
• miejsce – Bulwar Nadwiślański
• wstęp wolny

Kazik Staszewski i jego koledzy za-
pisali co najmniej kilka niezwykle ważnych 
rozdziałów w historii polskiej muzyki. Na-
zwa grupy w tym przypadku w stu procen-
tach odpowiada rzeczywistości – kultowe 
koncerty grupy, trwające minimum 2,5 
godziny od zawsze przyciągają rzesze 
fanów. Zespół ma na koncie całą masę 
przebojów z „Polską”, „Arahją”, „Piosenką 
młodych wioślarzy” i „Wódką” na czele.

Supportem dla nich będzie występ 
zespołu Plagiat 199. Grupa ta pre-
zentuje skoczne i żywiołowe koncerty 
z punkiem i reggae. Największym suk-
cesem grupy było wejście do fi nału Mło-
dych Wilków w warszawskiej Stodole. 

◘ 2 sierpnia – Samorząd Miasta 
Tczewa i Centrum Kultury i Sztuki za-
praszają na galę operetkowo – musi-
calową z udziałem licznych sław polskiej 
sceny muzyki klasycznej – Kazimierza 
Kowalskiego, Małgorzaty Kulińskiej 
oraz tczewianina Wojciecha Wentury. 
Towarzyszyć im będzie symfoniczna 
orkiestra „Le Quattro Stagioni” pod 
dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. 
• rozpoczęcie o godz. 19.00
• miejsce – Amfi teatr Parku Miejskiego 
• wstęp wolny

◘ 8 sierpnia – wieczór kabaretowy, 
podczas którego zaprezentują się dwie 
młode, utalentowane grupy kabaretowe: 
kabaret „Weźrzesz” i kabaret „Limo”.
• rozpoczęcie o godz. 18.00
• miejsce – Amfi teatr Parku Miejskiego 
• wstęp wolny

Kabaret „Limo” to jeden z najbar-
dziej utytułowanych kabaretów młodego 
pokolenia w Polsce. Trzykrotnie wygrali 
krakowską Pakę. Limo oferuje umiejętną 
obserwację rzeczywistości i wynajdywa-
nie w niej absurdalnych sytuacji, bardzo 
dobre aktorstwo, mistrzowska grę sło-
wem i kilka dynamicznych piosenek.

Kabaret „Weźrzesz” to objawienie 
na krajowej scenie kabaretowej. Kiedy 
grają – zadziwiają pełnym profesjonali-
zmem. Wszystkie skecze przemyślane, 
nie brakuje zaskakujących point i melo-
dyjnych piosenek.

Lato z Centrum Kultury i Sztuki
KULT ● Ray Wilson ● operowe przeboje ● kabarety

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza 
najmłodszych na cykl imprez pt.: BAW 
SIĘ Z NAMI. Imprezy odbędą się w na-
stępujących terminach:
◘  8 lipca br. – plac przy Polo Marke-

cie, ul. Żwirki
◘  22 lipca br. – rowerodrom na osiedlu 

Bajkowym, aleja Kociewska
◘  12 sierpnia br. – bulwar nad Wisłą, 

ul. Jana z Kolna
◘  26 sierpnia br. – park przy CKiS, ul. 

Wyszyńskiego 10
W razie niepogody imprezy zostaną 

przeniesione na salę widowiskową CKiS. 
Imprezy trwają od godz. 10:00 do 13:00.

W programie: zabawy, gry, konkursy, 
zamki dmuchane dla dzieci – wszystkie 
formy są bezpłatne! Grupy zorganizowa-
ne organizatorzy proszą o wcześniejsze 
zgłoszenie pod nr tel. 058 531 07 07.

Dla najmłodszych
Baw się z nami

Centrum Wystawienniczo-Regional-
ne Dolnej Wisły zaprasza do udziału w 
II Konkursie Fotografi cznym „Wakacje z 
aparatem”. Konkurs ma charakter otwar-
ty, a jego głównym celem jest fotografi cz-
ne przedstawienie wakacyjnych przeżyć 
lub miejsc odwiedzanych w czasie waka-
cji 2009 oraz promowanie fotografi i jako 
aktywnej formy spędzania czasu.

Do konkursu przyjmowane będą pra-
ce w formie odbitek kolorowych lub czar-
no – białych na papierze fotografi cznym 
o wymiarach 20/30 oraz na nośniku CD.

Termin nadsyłania prac na adres or-
ganizatora (CWRDW ul. 30-go Stycznia 4, 
83-110 Tczew) mija 7 września, a do koń-
ca września poznamy wyniki rywalizacji. 

Regulamin konkursu oraz kartę zgło-
szenia można pobrać z miejskiej strony 
internetowej: www.tczew.pl oraz strony 
organizatora: www.cwrdw.tczew.pl

Zespół Kult (Wikipedia)

Ray Wilson (Wikipedia)

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.
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Szkoła Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi obcho-
dziła swoje 40. uro-
dziny. Świętowali ucz-
niowie, nauczyciele, 
absolwenci. Był czas 
na przypomnienie naj-
większych osiągnięć 
placówki, kwiaty, pre-
zenty, odznaczenia 
i występy artystyczne.

Edukacja

2462 dzieci w wieku przedszkolnym, 
zameldowanych jest na pobyt stały w 
Tczewie (stan na 6.05 br.). Od września do 
przedszkoli będzie uczęszczało 1322 dzie-
ci (53,7 proc.). Po zakończeniu naboru do 
dziewięciu tczewskich przedszkoli okazało 
się, że miejsc zabrakło dla 204 maluchów.

Jak tłumaczył wiceprezydent Zenon 
Drewa, podczas majowej sesji Rady 
Miejskiej, wynika to m.in. z tego, że od-
powiednio wcześnie zabrakło ze strony 
rządu jednoznacznej informacji, czy naukę 
w szkołach w roku 2009/2010 rozpoczną 
sześciolatki. Gdy trwały prace nad budże-
tem miasta, pojawiały się informacje, że 
6-latki urodzone pomiędzy 1 stycznia a 30 
kwietnia miałyby jednak pójść do szkoły. 
Wówczas w szkolnych ławkach zasiadłoby 
około 200 takich dzieci. Ostatecznie jed-
nak to rodzice decydują, czy ich dziecko 
rozpocznie naukę w wieku 6 lat. Jak wyni-
ka z danych urzędu, do 6 maja br. rodzice 
zaledwie 11 dzieci zgłosili taką gotowość.

Pewnym rozwiązaniem problemu 
może być tworzenie 5-godzinnych grup 
przedszkolnych dla 5-latków w szkołach 
podstawowych – w pierwszej kolejności 
w SP 5.

Ciasno w przedszkolach

– Na konkurs nadesłano około 30 
baśni – powiedziała Maria Jasionow-
ska, nauczycielka z SP 10, inicjatorka 
konkursu. – Napisaliście przepiękne 
prace, dlatego jury przyznało aż po 
dwie drugie i trzecie nagrody. 

Uroczyste podsumowanie wyni-
ków konkursu odbyło się 1 czerwca 
w Urzędzie Miejskim, a tego dnia wła-
dza należała do dzieci. Dlatego nagro-
dy najlepszym „bajkopisarzom” wręcza-
li ich rówieśnicy. – Gratuluję wszystkim 
uczestnikom konkursu, także tym, któ-
rzy nie zdobyli nagrody – powiedziała 
Kornelia Ziółkowska – 13-letnia pre-
zydent Tczewa. – Napisanie baśni to 

I ty możesz napisać baśń… – najzdolniejsi młodzi bajkopisarze nagrodzeni 
W tym roku po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyj-

nymi w Tczewie zaprosiła uczniów szkół podstawowych z Tczewa i okolic do 
udziału w Międzyszkolnym Konkursie „I ty potrafi sz napisać baśń” pod patro-
natem prezydenta miasta Tczewa. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych z klas IV-VI. Ich zadaniem było samodzielne napisanie oryginal-
nej baśni. Prace konkursowe należało wykonać w formie książki (maszynopis, 
rękopis), wzbogaconej elementami plastycznymi (rysunki, szkice, fotografi e). 

– Ze szkołą jeste-
śmy związani przez całe 
życie – powiedział Ze-
non Odya, prezydent 
Tczewa, podczas uroczystości. – Naj-
pierw sami się w niej uczymy, potem 
chodzimy do niej z dziećmi, a wreszcie 
z wnukami. Zapewne dlatego szkoła to 
jedno z podstawowych zadań gminy. 
Gratuluję tego wspaniałego jubileuszu 
i absolwentów, spośród których wielu 
osiągnęło spore sukcesy w dorosłym 
życiu. Uczniom i nauczycielom życzę 
wielu sukcesów w kolejnych latach.

W SP 10 uczy się obecnie 746 ucz-
niów w 33 oddziałach, w tym 7 oddzia-
łach integracyjnych oraz 2 oddziałach 
„zerówki”. Szkoła zatrudnia 76 pracow-
ników dydaktycznych oraz 17 pracow-
ników administracji i obsługi. Od 1993 
r. placówką kieruje dyr Wojciech Bo-
rzyszkowski. Uczniowie oraz ich rodzi-
ce mają możliwość korzystania z pomocy 
pedagoga, psychologa oraz logopedy. 

Priorytetem placówki jest integracja. 
W celu zapewnienia dzieciom niepełno-
sprawnym jak najlepszych warunków do 
nauki oraz zintegrowania się ze swoimi 
rówieśnikami, szkoła została wyposa-
żona w podjazdy. W 2008 r. została od-
dana do użytku winda. Do potrzeb nie-
pełnosprawnych uczniów dostosowano 
sale lekcyjne, sale do terapii, toalety. 
Szkoła dysponuje busem do przewoże-
nia osób niepełnosprawnych.

„Dziesiątka” już od 19 lat wciela 

SP 10 świętowała jubileusz

Czterdzieści lat minęło…

w życie partnerstwo polsko-niemieckie. 
Co roku organizowana jest wymiana 
młodzieży. Tczewscy uczniowie wyjeż-
dżają do swoich kolegów z Gimnazjum 
w Norderstedt, niemiecka młodzież 
przyjeżdża z rewizytą do Tczewa. Pro-
gram wymiany jest bardzo atrakcyjny 
– wycieczki, zwiedzanie ciekawych 
miejsc, poznawanie kultury, zwycza-
jów, a przede wszystkim nawiązanie 
koleżeńskich kontaktów, doskonalenie 
języka niemieckiego przez młodych 
tczewian. Łącznie w latach 1990-2009 
w wymianie wzięło udział 260 tczew-
skich uczniów i 20 nauczycieli (tyle 
samo ze strony niemieckiej).

Szkoła może się pochwalić wielo-
ma osiągnięciami kulturalnymi. Działa 
w niej m.in. szkolny chór „Carpe Diem”, 
zespół regionalny „Samborowe Dzieci”. 
Uczniowie biorą udział w licznych kon-
kursach i olimpiadach przedmiotowych, 
mają możliwość rozwijania zaintereso-
wań podczas zajęć pozalekcyjnych. 

Uczniowie „dziesiątki” odnoszą wie-
le sukcesów sportowych, zwłaszcza 
w lekkoatletyce. W 2008 r. drużyna 
dziewcząt zdobyła złoto w fi nałach Ogól-
nopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Czwórboju LA, dwa lata wcześniej 
srebrny medal w tych samych mistrzo-
stwach zdobyli chłopcy z SP 10. 

naprawdę duży wysiłek. 
Jak zapewniła młoda pani prezy-

dent, za rok odbędzie się trzecia edycja 
konkursu. – Decyzja została podjęta, 
będziemy musieli ją realizować – zgo-
dził się Zenon Odya, który w Dniu Dzie-
cka na cztery godziny „stracił” swoje 
stanowisko. 

Wyniki konkursu
I miejsce – Kamil Wojciechowski za baśń 
pt. „Kowal Lo”, SP 12, opiekun – B. Kroll.
II miejsce – ex quo: Kamila Burczyk za 
baśń pt. „Pracek”, SP Lubiszewo oraz 
Paweł Rynkowski za baśń pt. „Kalosz” 
SP 12, opiekun – B.Kroll.
III miejsce – ex quo: Dominika Warych 

Podczas uroczystości wystąpił m.in. szkolny chór 
„Carpe Diem” z opiekunka Elwirą Andraszewicz.

Najlepszym „bajkopisarzom” nagrody 
wręczali ich koledzy, którzy w Dniu Dziecka 
przejęli obowiązki samorządowców.

za baśń pt. „Niewidoma księżniczka”, SP 
Swarożyn, opiekun – D. Nawrocka oraz 
Agata Wujecka za baśń pt. „Kraina El-
fów”, SP 11, opiekun – E. Gorzkiewicz. 

Wyróżnienia: Jakub Wilczewski 
za baśń „Niezwykli podróżnicy”, SP 2, 
opiekun – A. Szczuka oraz Magdalena 
Zgliniecka za baśń „Magiczny naszyj-
nik”, SP 10, opiekun – M. Ossowska.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że w związku z Rządowym programem 
pomocy uczniom w 2009 r. – „Wypraw-
ka szkolna” istnieje możliwość składania 
przez rodziców wniosków o dofi nanso-
wanie zakupu podręczników dla uczniów, 
którzy w roku szkolnym 2009/2010 roz-
poczynają naukę w klasach I-III szkoły 
podstawowej i w klasie I gimnazjum. Po-
mocy udziela się uczniom pochodzącym 
z rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 115, poz. 728  z późn. zm.). Wniosek 
składa się do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2009/2010. Do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie o wysokości dochodów. 

OGŁOSZENIE
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Akademia Zaba-
wy i Rozwoju OCTO-
PUS z Tczewa jako 
jedyna w Polsce 
w kategorii „Małe 
fi rmy” zdobyła ty-
tuł „Firmy nieprze-
ciętnie przyjaznej 
matkom” w II edycji 
konkursu „Mama 
w pracy” organizo-
wanego przez dzien-
nik „Rzeczpospoli-
ta” oraz Fundację 
Świętego Mikołaja 
przy współudziale 
Instytutu Badawcze-
go MillwardBrown 
SMG/KRC. Tczewska Akademia oferuje różne kursy, w tym językowe, dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym. Zatrudnia 22 pracowników, z czego 20 to kobiety. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Seniorzy nie tracą czasu

Społeczeństwo

Zakończenie roku akademickiego uświetnił 
występ uczniów tczewskiej Szkoły Muzycznej. 

Tczewski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zakończył rok akademicki. 
Uczelnia działa już od czterech lat 
i ma już blisko stu słuchaczy. Studen-
ci nie tracą czasu. Poszerzają swoją 
wiedzę, rozwijają umiejętności, zwie-
dzają, doskonalą sprawność fi zycz-
ną, realizują swoje pasje. 

Jak powiedziała Irena Klein, prezes 
stowarzyszenia, Tczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku współpracuje z wie-
loma osobami, instytucjami, organiza-
cjami pożytku publicznego, parafi ami. 
To pozwala seniorom korzystać z wielu 
form aktywności. Wykłady proponowa-
ne przez uniwersytet dotyczą spraw 
bardzo różnych – od zdrowia, pielęgno-
wania urody, podróży po zagadnienia fi -
lozofi czne, lokalną demokrację, historię 
i współczesność Tczewa. Wykłady nie-
jednokrotnie umilały występy artystycz-
ne młodych tczewian – uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5 oraz Państwowej 
Szkoły Muzycznej.

 – Poziom wykładów jest bardzo wy-
soki, a nasi wykładowcy są specjalistami 
w swoich dziedzinach – powiedziała Irena 
Klein. – Wszyscy są wolontariuszami.

Zakończenie roku akademickie-
go było okazją do podziękowania tym 
wszystkim, którzy w różny sposób wspie-
rali pracę TUTW. A czwarty rok działal-
ności uniwersytetu był bardzo bogaty.

Seniorzy uczestniczyli w kilku wy-
cieczkach, m.in. szlakiem zamków 
krzyżackich, zwiedzali ciekawe zakąt-
ki Kociewia. Spora grupa studentów 
uczestniczyła w różnego rodzaju war-
sztatach rękodzieła organizowanych 
m.in. przez Centrum Wystawienniczo-
Regionalne Dolnej Wisły. Tam też od-
była się wystawa prac seniorów – tych, 
które powstały podczas wspólnych za-
jęć. Seniorzy uczestniczą w lekcjach 
języka angielskiego, uczą się obsługi 
komputera, uczęszczają na gimnasty-
kę. Chętnie biorą udział w inicjatywach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Forum Inicjatyw Społecznych. 

Słuchaczy Tczewskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku czekają teraz waka-
cje, ale jak zapewniają, będą wypoczy-
wać aktywnie. Początek nowego roku 
akademickiego – 5 października o godz. 
12.00 w Centrum Edukacji Dorosłych.

M.M.

„Firma przyjazna matkom” 

Tczewskie miniprzedszkole najlepsze w Polsce

Do konkursu zgłosiło się 89 przed-
siębiorstw z całego kraju – 75 dużych 
fi rm i 14 małych. Ankiety wypełniło 3606 
kobiet pracujących w zgłoszonych zakła-
dach. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców 
nastąpiło 19 maja podczas spotkania 
w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Łączenie macierzyństwa z pracą za-
wodową budzi wiele obaw ze strony ko-
biet planujących posiadanie potomstwa. 
Badania pokazują, że aż co 5 pracująca 
kobieta odkłada decyzję o urodzeniu 
dziecka z obawy przed utratą pracy. Ta 
sytuacja stała się bodźcem do realizacji 
przez Fundację Świętego Mikołaja ogól-
nopolskiej kampanii społecznej Mama 
w pracy. Celem inicjatywy organizowa-
nej od 2007 roku jest zwrócenie uwagi 
na trudności w łączeniu macierzyństwa 
z zatrudnieniem. Ponadto, zadaniem 
kampanii jest dążenie do podniesienia 
standardów traktowania matek w pracy 
oraz uwrażliwienie pracodawców na ich 
potrzeby. Inicjatywa ma przekonać pra-
codawców, że pracujące mamy są war-
tościowymi i efektywnymi pracownikami. 

Celem konkursu jest nagrodzenie 
fi rm reprezentujących godne naśla-
dowania wartości oraz najbardziej 
życzliwe postawy wobec pracują-
cych matek. 

Oprócz Akademii Zabawy i Rozwoju 
OCTOPUS, kapituła konkursu nagro-
dziła (w kategorii duże fi rmy): Hewitt 
Associates Sp. z o.o., Grupę Ikea 
oraz Nike Poland Sp. z o.o. 

Każda z wymienionych fi rm oferu-
je pracującym w nich kobietom udo-
godnienia dla matek małych dzieci. Ze 
względu na charakter Akademii Zaba-
wy i Rozwoju, kobiety tam pracujące 
mają możliwość pracy z dzieckiem, 
a ponadto możliwość elastycznego cza-
su pracy lub w niepełnym wymiarze.

– Akademia powstała 18 lat 
temu.– mówi Emilia Nikoniuk, współ-
właścicielka fi rmy. – Kornelia Stawi-
cka-Zielenkiewicz nadała jej początek 
kursami językowymi dla dzieci, z cza-
sem uruchamiając centra nauczania 
metodą Helen Doron. Firma funkcjonuje 
w Tczewie i Gdańsku. Sześć lat temu 
rozszerzyliśmy nasza działalność 
o nową formę – miniprzedszkole.

Do tczewskiego przedszkola 
uczęszcza obecnie 12 dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat. 

KONTAKT:
Akademia Zabawy i Rozwoju OC-

TOPUS, Tczew, ul. Korczaka 1, tel. do 
biura: (058) 322 30 63, e-mail: tczew@
akademia-octopus.pl

Od dwóch lat realizowany jest pro-
jekt współpracy między mieszkankami 
Tczewa i Witten. W ramach projektu od-
bywają się cykliczne wizyty w obu mia-
stach. W kwietniu odbył się „Wieczór 
literacko-muzyczny” w wykonaniu pań 
z miasta partnerskiego: Brigitte Koch, 
Rieke Busch i Ulrike Hemmermann. 

Spotkanie zorganizowano przy współ-
pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Tczewskiej i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Czarlinie. Impreza skierowana była 
głównie do germanistów, ale mile widziani 
byli wszyscy mieszkańcy znający język 
niemiecki. Miejsce spotkania, Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wi-
sły, uatrakcyjniło to wydarzenie kulturalne. 

Tczew – Witten
Coraz więcej wspólnych przedsięwzięć

Przepiękne dekoracje wielkanocne i pysz-
ne wyroby świąteczne wykonane przez 
panie z Czarlina cieszyły wzrok i podnie-
bienie. Była to uczta dla ciała i ducha.

W dniach 22-26 czerwca czte-
ry mieszkanki Tczewa gościć będą 
w Witten. Podczas tygodniowego po-
bytu poznają piękne zakątki Zagłębia 
Ruhry. Liczne spotkania przybliżą są-
siadów zza zachodniej granicy, umoż-
liwią kontakt z ludźmi o podobnych 
doświadczeniach zawodowych, zainte-
resowaniach i podobnej sytuacji życio-
wej. Dzięki zaangażowaniu Ulrike Hem-
mermann (Witten) i Alicji Lazarowskiej 
(Tczew) coraz więcej nici porozumienia 
i przyjaźni łączy ludzi z obu miast part-
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 W dniach 20-22 maja 2009 r. miało miejsce 42. posiedzenie Sejmu. Do historii polskiego parla-
mentaryzmu przejdzie ono nie tyle dzięki liczbie uchwalonych ustaw (łącznie 20), ile orędziu Pre-
zydenta RP i refl eksji premiera D. Tuska nad stanem gospodarki i fi nansów publicznych. Warto 
podkreślić, że Sejm oddał też hołd bohaterom sprzed 20 lat. 

Społeczeństwo

W przededniu obrad Sejmu zebrał 
się w Sali Kolumnowej Klub Parlamen-
tarny PO. Jego przewodniczący omó-
wił porządek najbliższego posiedzenia 
Sejmu. Nadto Zbigniew Chlebowski 
podkreślił znaczenie dyscypliny parla-
mentarnej oraz sens regularnej i profe-
sjonalnej pracy poselskiej.

42. posiedzenie Sejmu wedle planu 
miało należeć do bardziej spokojnych 
i rzeczowych. Wszyscy też wiedzieli, 
że z uwagi na termin wyborów do Par-
lamentu Europejskiego, kolejne obrady 
będą miały miejsce już po 7 czerwca 
2009 roku. Ten rytm i plan 42. posiedze-
nia Sejmu, został zakłócony przez na-
głą prośbę Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w sprawie wygłoszenia orędzia. 
Warto przypomnieć, że dotychczas Pre-
zydent RP omijał Sejm, i nie był nawet 
obecny na jego inauguracyjnym posie-
dzeniu, w dniu 5 listopada 2007 roku.

Marszałek Sejmu Bronisław Ko-
morowski zgodnie z Konstytucją RP 
uwzględnił prośbę Pana Prezydenta. 
W piątek, 22 maja br., po godz. 10.00 
Lech Kaczyński wygłosił swoje orędzie 
na temat gospodarki i stanu fi nansów 
publicznych. Nie przypadkiem Prezy-
dent RP wychwalał wysoki wzrost go-
spodarczy z lat 2006-2007. Następnie 
Lech Kaczyński przytoczył szereg kry-
tycznych uwag o „niepokojących losach 
naszej gospodarki” oraz o możliwości 
wysokiego wzrostu bezrobocia. Zadzi-
wiająco zabrzmiała też teza Prezydenta 
o obniżeniu podatku VAT i utrzymaniu 
wysokich wydatków z budżetu państwa. 
Inne uwagi, szczególnie natury politycz-
nej, całkowicie pokrywały się z głosami 
liderów PiS w Sejmie. Na zakończenie 
prezydent L. Kaczyński wyraził „goto-
wość do współdziałania z rządem i par-
lamentem” w przezwyciężaniu kryzysu.

W dalszej części posiedzenia Sejmu 
wypowiedzieli się premier Donald Tusk 
i minister fi nansów Jan Vincent–Ro-
stowski. Premier podjął deklarację Pre-
zydenta RP o współpracy z rządem. 
W pewnym momencie szef rządu za-
akcentował: „trzymajmy Prezydenta za 
słowo”. D. Tusk wskazał, że w Polsce 
sytuacja gospodarcza na tle sąsiednich 
państw jest znacznie lepsza. Niepokoić 
musi jednak szczególnie spadek wzro-
stu gospodarczego (aż o 6,9 procent) 
u naszego najważniejszego partnera han-
dlowego, czyli Niemiec. Jednakże polskie 
fi nanse mają stabilny charakter. W prze-
konaniu premiera D. Tuska najważniejsze 
w walce z kryzysem są „zaufanie obywate-
li, odwaga i wiara Polaków we własne siły”. 
Wojnę z kryzysem możemy wygrać, tak jak 
20 lat temu wygraliśmy naszą przyszłość, 
zakończył premier. Z kolei minister fi nan-
sów obszernie scharakteryzował złożoną 
i trudną sytuację makroekonomiczną 
w Europie i w świcie. W przekonaniu 
ministra najważniejsze jest spokojne 
i odpowiedzialne rozwiązywanie polskich 
problemów.

Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa
42. posiedzenie Sejmu RP

Najważniejszą ustawą uchwaloną 
na 42. posiedzeniu Sejmu była ustawa 
o „zadaniach publicznych w dziedzinie 
usług medialnych”. Poparło ja aż 257 
posłów, przy 162 głosach przeciwnych 
(głównie PiS). Ustawa ta zapewni wpływ 
profesjonalistów, stowarzyszeń twórczych 
i naukowych na wybór członków Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. Ważką rolę 
będzie spełniała Rada Programowa. Zo-
staną również powołane Regionalne Rady 
Programowe! Posłowie uchwalili również 
całkiem nową ustawę o „rolnictwie ekolo-
gicznym”. Nadto Sejm na tym posiedze-
niu uchwalił nowelizację następujących 
ustaw: 1. Kodeks spółek handlowych, 
2. O szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego, 3. O Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 4. O Policji, 5. O 
dokumentach paszportowych, 6. O udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium RP, 7. O ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, 8. O systemie identyfi kacji i re-
jestracji zwierząt, 9. Kodeks pracy, 10. O 
informowaniu pracowników i przeprowa-
dzaniu z nimi konsultacji. Posłowie rozpa-
trzyli również poprawki Senatu do ustaw: 
1. O autostradach płatnych i Krajowym 
Funduszu Drogowym, 2, O nauczyciel-
skich świadczeniach kompensacyjnych, 
3. O strażach gminnych, 4. O Agencji 
Rynku Rolnego, 5. O funduszach promocji 
produktów rolno-spożywczych, 6. Prawo 
o ruchu drogowym, 7. O ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, 8. O po-
wszechnym obowiązku obrony RP. Nadto 
posłowie przegłosowali do zatwierdza-
jącej wiadomości dokument rządowy pt. 
„Polityka ekologiczna państwa w latach 
2009-2012 z perspektywą do 2016 roku”. 

Na 42. posiedzeniu Sejmu posło-
wie podjęli także dwie ważne uchwały. 
W pierwszej upamiętniono jubileusz 60. 
rocznicy powstania Rady Europy. Warto 
wiedzieć, że jest to najstarsza europej-
ska instytucja w powojennych dziejach. 
W drugiej uchwale, też podjętej jedno-

myślnie (przez akla-
mację) uczczono 
20. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 
roku i odzyskania przez Polskę wolno-
ści. Wyrażono wdzięczność bohaterom 
przemian z 1989 roku i podkreślono, że 
„Polacy mają prawo do dumy i radości, 
czerpanych ze swego wielkiego zwycię-
stwa”. To polskie zwycięstwo rozpoczę-
ło w Europie „jesień ludów” i doprowa-
dziło do zjednoczenia Europy!

 Podczas 42. posiedzenia Sejmu 
rzetelnie i aktywnie wypełniałem swo-
je obowiązki poselskie. Brałem udział 
w obradach plenarnych Sejmu oraz 
w posiedzeniu Komisji Finansów Pub-
licznych. W debacie nad ustawą o rol-
nictwie ekologicznym, podkreśliłem jej 
znaczenie dla rolników Województwa 
Pomorskiego. Przy omawianiu „Informa-
cji bieżącej Rządu w sprawie podziału 
zysków w bankach za 2008 rok i zwięk-
szeniu możliwości kredytowych banków” 
w pełni poparłem jej intencje. Zwróciłem 
uwagę, iż trzeba podjąć nowe instru-
menty fi nansowe i legislacyjne, aby sek-
tor bankowy podtrzymał dotychczasową 
zdolność kredytową dla pracodawców 
i przedsiębiorców. W debacie nad sta-
nem przygotowań Polski do UEFA EURO 
2012, wskazałem na dobre pomorskie 
doświadczenia. Podkreśliłem, iż obok 
wielu zdań inwestycyjnych i organizacyj-
nych, równie ważne jest przygotowanie 
polskiej drużyny piłkarskiej do zajęcia 
jednego z miejsc medalowych!?

Na 42. posiedzeniu Sejmu złożyłem 
interpelację poselską do Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego – w spra-
wie stanu i rozwoju polskiego szkolni-
ctwa morskiego. Nadto opracowałem 
oświadczenie poselskie poświecone 
pięknej sylwetce inż. Tadeusza Wendy 
(1863-1948) – projektanta i wieloletnie-
go budowniczego portu w Gdyni oraz 
wybitnego znawcy spraw morskich. 

Jan Kulas
poseł na Sejm RP

Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Tczewie, specjalność język 
angielski pod opieką naukowo-dydak-
tyczną Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, ogłasza nabór na studia I-go 
stopnia w roku akademickim 2009/10.

Nasi słuchacze zdobywają:
–  biegłą znajomość języka angielskiego,
–  gruntowne przygotowanie pedago-

giczne,
–  szeroką wiedzę fi lologiczną.

Nauka w kolegium daje możliwość:

Nabór na studia I stopnia
–  zdobycia tytułu licencjata Uniwersy-

tetu im. A. Mickiewicza,
–  kontynuowania nauki na studiach 

magisterskich,
–  zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia.

Nabór odbywa się na zasadzie 
wstępu wolnego. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
wymaganych dokumentów, płatności 
i promocji w opłatach można uzyskać 
na www.nkjo-tczew.edu.pl lub telefonu-
jąc: (058) 531 64 31.

Letnia akademia języka angielskiego
Kandydatom, którzy chcą podnieść swoje umiejętności językowe przed rozpo-

częciem nauki w kolegium oferujemy kurs dokształcający:
–  zajęcia na przełomie sierpnia i września w weekendy,
–  cztery spotkania po cztery godziny lekcyjne,
–  przystępna cena. 
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CWRDW odwiedziły dzieci z tczew-
skich szkół, przedszkoli, świetlic środo-
wiskowych, domu dziecka. Szczególnie 
zachwycone były te najmłodsze. Z za-
partym tchem słuchały opowieści Józefa 
Ziółkowskiego z CWRDW. Dzieci obej-
rzały fi lm z Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatrów Lalkowych, który co roku od-
bywa się w Słupsku, a co najważniejsze, 
mogły samodzielnie sprawdzić jak „dzia-
łają” pacynki, marionetki, lalki i czym 
różnią się między sobą. Na wszystkich 
czekały słodkie niespodzianki. 

Na wystawie „Bajkowy świat” po-
kazano różne techniki animacji lalek 
stosowanych w teatrze. Najbardziej 
reprezentowane były lalki charaktery-

ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia najładniejszej pose-

sji, balkonu, otoczenia lub elewacji 
może dokonać każdy mieszkaniec 
miasta. Zgłoszenia przyjmowane 
są w Wydziale Spraw Komunal-
nych Urzędu Miejskiego (II p., tel. 
058 77 59 346) do końca czerwca.

Do konkursu w kategorii budynek 
wielomieszkaniowy
•  balkony – dopuszcza się zgłosze-

nia osób corocznie
•  otoczenie – dopuszcza się zgło-

szenia nie częściej jak raz na 3 
lata terenów poprzednio nagro-
dzonych

•  elewacja budynku – zgłoszenie 
winno zawierać: 

√  dokumentację fotografi czną ele-
wacji budynku przed i po remon-
cie – odnowieniu

√  kopię dokumentu: zgłoszenie ro-
bót lub kopie postanowienia miej-
skiego konserwatora zabytków 
lub decyzji na wykonanie robót 
wydanej przez miejskiego konser-
watora zabytków.

√  dopuszcza się zgłoszenia nie 
częściej jak raz na 10 lat budyn-
ków poprzednio nagrodzonych.

√  zgłoszeniu mogą podlegać budyn-
ki, których kompleksowy remont 
elewacji wykonano w terminie od 
30.05.2005 do czas ogłoszenia 
konkursu.
Do konkursu w kategorii budynek 

jednorodzinny dopuszcza się zgło-
szenia nie częściej jak raz na 5 lat 
posesji poprzednio nagrodzonych.

Zgłoszenia tylko do końca czerwca

Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie 
Rozpoczęła się już dwunasta edycja konkursu na „Najładniej utrzymany 

dom, balkon, elewację budynku, otoczenie”. Od ubiegłego roku oceniane są 
także elewacje budynku na objętym rewitalizacją terenie Starego Miasta. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Na zgłoszenia czekamy 
jedynie do końca czerwca.

Wystawa nie tylko dla najmłodszych

Bajkowy świat w CWRDW

styczne, czyli ku-
kły ze spektaklu 
„Ludowa szopka 
polska” do sce-
nografi i Rajmun-
da Strzeleckiego, 
można było zoba-
czyć pacynki ze 
sztuk „Misie Pty-
sie”, „Tymoteusz 
Rymcimci”, lalki 
animowane przez 
aktorów – od zwie-
rząt po postacie ludzkie ze spektakli 
o „Słupskich Kraśniętach”, „Kubuś Pu-
chatek”, „Rodzina Zastępcza”. 

Teatr „Tęcza” istnieje 69 lat, grane są 

Ponad sto lalek pochodzących z różnych sztuk gra-
nych przez ostatnie 20 lat w Teatrze Lalkowym „Tęcza” 
w Słupsku można podziwiać w Centrum Wystawienniczo-
Regionalnym Dolnej Wisły. Z okazji Dnia Dziecka na naj-
młodszych czekały szczególne atrakcje. 

w nim sztuki bajkowe dla mieszkańców 
Słupska i Pomorza. Bardzo często akto-
rzy teatru „ Tęcza” goszczą ze spektakla-
mi w tczewskim Centrum Kultury i Sztuki.

Konkurs organizowany przez Urząd 
Miejski w Tczewie przeprowadzony bę-
dzie w kategoriach:
A) dla budynków jednorodzinnych
– oceniana będzie elewacja budynku, 
zagospodarowanie działki oraz utrzy-
manie otoczenia
B) dla budynków wielomieszkanio-
wych
• zagospodarowanie i utrzymanie 

otoczenia
• najładniej utrzymany balkon 
•  elewacja budynku na obszarze re-

witalizacji w zakresie terenu obję-
tego wpisem do rejestru zabytków 

decyzją nr 81 z dnia 16.07.1959 r., 
zgodnie z załącznikiem grafi cznym 
(można go znaleźć na stronie www.
gospodarka.tczew.pl/rewitalizacja).
Za zajęcie pierwszych trzech 

miejsc w następujących kategoriach 
przyznane zostaną nagrody pienięż-
ne w wysokości (brutto):
● dla budynków jednorodzinnych:
I miejsce – 1 000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 600 zł
● dla budynków wielomieszkanio-

wych:
za otoczenie:

I miejsce – 1 000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 600 zł
za najładniejszy balkon: 
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł
za wykonanie remontu – od-
nowienia elewacji budynku 
w obszarze rewitalizacji Stare-
go Miasta: 
– 10 nagród po 10 000 zł 
Uczestnik konkursu może być 
nagrodzony tylko w jednej ka-
tegorii.

Udział w konkursie mogą 
brać wyłącznie osoby fi zyczne 
z terenu miasta Tczewa.

Miejsca konkursowe oce-
ni powołana przez Prezydenta 
Miasta komisja konkursowa.
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Tak powiedziała obecny kierownik 
placówki pani Monika Rekowska.

A wielu nauczycieli, absolwentów 
i obecnych uczniów tczewskich szkół 
doskonale zna Zieloną Szkołę. 

Zielona Szkoła w Schodnie poło-
żona jest we Wdzydzkim Parku Kra-
jobrazowym (WPK), na terenie Borów 
Tucholskich. Siedzibę stanowi odre-
staurowany ponad 100 letni budynek, 
który dawniej funkcjonował jako szko-
ła wiejska. Nadzór merytoryczny nad 
Szkołą sprawuje Zarząd Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego w Kościerzynie. 

Budynek Szkoły usytuowany jest 
w małej wsi Schodno (gmina Dziemiany), 
wśród lasów, jezior, pól i łąk z dala od co-
dziennego zgiełku. W takiej scenerii od 
15 lat odbywają się warsztaty z edukacji 
ekologicznej – ich realizacja jest podsta-
wowym zadaniem, jakie Zielona Szkoła 
stawia sobie przez cały rok. Filarem dzia-
łalności są turnusy 5-dniowe, skierowa-
ne dla dzieci i młodzieży z terenu woje-
wództwa pomorskiego oraz jednodniowe 
dla społeczności lokalnej. W sumie co-
rocznie korzysta z nich od 3000 do 4000 
uczestników z różnych grup wiekowych. 

Naturalne bogactwo siedlisk w po-
bliżu szkoły (bory, łęgi, wilgotne łąki, 
torfowiska, jeziora i cieki wodne) umoż-
liwia prowadzenie zajęć o zróżnicowa-
nej tematyce. 
1. „Woda źródłem życia” 
2. „Cudowny ekosystem lasów” 
3. „Środowisko przyrodnicze na terenie 
WPK” 
4. „Zastosowanie mapy i busoli w tere-
nie – topografi a”
5. „Rośliny lasów, łąk i nieużytków” 
6. „Rozpoznawanie drzew i krzewów 
o każdej porze roku”
7. „Torfowiska WPK”
8. „Bioróżnorodność – najlepsza forma 
ochrony przyrody” 
9. „Bioróżnorodność – piękno i harmonia”
10. „Ziołowa apteczka” 
11. „Porosty i mszaki jako przykład ro-
ślin zarodnikowych” 
12. „Porosty jako bioindykatory”
13. „ Skarby lasu – grzyby jadalne i tru-
jące” 
14. „Ptaki – władcy przestworzy” 
15. „Ptaki wodno-błotne”
16. „Drapieżcy wśród ptaków” 
17. „Ptaki zimujące w Polsce”
18. „Różnorodność świata owadów” 
19. „Pszczoły”
20. „Mrówki – sprzymierzeńcy leśników” 
21. „Już lubimy nietoperze” 
22. „Wpływ bobrów na kształtowanie 
środowiska” 
23. „Płazy i gady występujące na tere-
nie WPK” 
24. „Zimowe kłopoty roślin i zwierząt”
25. „Pomagamy zwierzętom przetrwać 
zimę”
26. „Czy wiewiórki zasypiają na zimę?” 
27. „Wycieczka w epokę lodowcową” 
28. „Rozpoznawanie śladów i tropów 

„Już 15 lat w Zielonej Szkole w Schodnie odkrywamy tajemnice przyrody”

zwierząt”
29. „Rolnictwo na Kaszubach” 
30. „Gospodarka odpadami”.

Warsztaty prowadzone są przez 
wszechstronnie wykwalifi kowanych 
specjalistów (wykładowcy z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, członkowie „Sala-
mandry”, LOP-u czy OTOP-u, pracow-
nicy Zakładu Ornitologii PAN, Zielonej 
Szkoły, Wdzydzkiego Parku Krajobra-
zowego, leśnicy z Nadleśnictwa Lipusz 
i Nadleśnictwa Kościerzyna), potrafi ą-
cych dostosować zajęcia do wieku, za-
interesowań i wiedzy uczestników oraz 
pory roku. Podczas warsztatów uczest-
nicy poznają przyrodę przez bezpo-
średni kontakt, przy pomocy wszystkich 
zmysłów i przede wszystkim w terenie. 
Dzięki umożliwieniu takiej formy eduka-
cji u dzieci wytwarza się więź emocjo-
nalna z otaczającą przyrodą, co owocu-
je w przyszłości większą wrażliwością 
i chęcią ochrony bogactw natury.

Wolne chwile między zajęciami wypeł-
niają: wycieczki rowerowe, kuligi, podcho-
dy, wypiek bułek w piecu chlebowym, ma-
lowanie na szkle, wyplatanie koszyków, 
gry sportowe i zabawy, dyskoteki i ogni-
ska. Dodatkowy atut stanowi zagospo-
darowane i bezpieczne otoczenie Szkoły 
(boisko, wydzielone miejsce na ognisko, 
wiata z kominkiem, wolno stojący piec 
chlebowy, ogród dydaktyczny, woliera 
z bażantami i klatka z królikami). 

Działalność placówki fi nanso-
wana jest w 100% przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, co 
znacznie zmniejsza koszty pobytu od-
wiedzających nas grup.

Wszystkich zainteresowanych 
warsztatami z edukacji ekologicznej 
w Zielonej Szkole w Schodnie za-

praszamy na stronę internetową: www.
zielonaszkola.wdzydzkipark.pl 

4 czerwca w Zielonej Szkole w 
Schodnie odbyło się seminarium z oka-
zji jubileuszu 15-lecia placówki. Podczas 
seminarium zorganizowano wykłady, 
na których goście mieli okazję poznać 
walory Zielonej Szkoły. Tematyka war-
sztatów przedstawiała się następująco: 
„Działalność edukacyjna Zielonej Szko-
ły w Schodnie” – mgr Monika Rekowska 
Kierownik Zielonej Szkoły w Schod-
nie; „Bursztyn bałtycki – świadek życia 
sprzed 40 milionów lat” – dr Elżbieta 
Sontag – Katedra Zoologii Bezkręgow-
ców U.G.; „Różnorodność siedliskowa 
i ciekawostki fl orystyczne okolic Zielonej 
Szkoły” – mgr Sebastian Nowakowski 
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony 
Przyrody U.G.; „Ptaki Wdzydzkiego Par-
ku Krajobrazowego” – mgr Tomasz Mo-
kwa Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej 
Akademii Nauk. Seminarium zwieńczy-
ła dyskusja panelowa z udziałem osób 
szczególnie zasłużonych dla placówki.

Monika Rekowska
Pracownia Edukacji Ekologicznej 

serdecznie dziękuje pani Monice Re-
kowskiej za wspaniała współpracę we 
wprowadzaniu miejskich dzieci z Tcze-
wa w tajemnice przyrody 
przepięknego świata jezior, 
borów i torfowisk.

Na torfowiskach można 
spotkać rosiczki.

Wczesnym latem w 
Schodnie kwitną storczyki.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zielonej Szkole w Schodnie.
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W roku szkolnym 2008/2009 więk-
szość tczewskich przedszkoli brała 
udział w programach i konkursach 
ekologicznych związanych z selektyw-
ną zbiórką. Największą popularnością 
cieszyły się „Moje miasto bez odpadów” 
oraz „Zakręcone odkręcone”. Zbiórka 
surowców (głównie makulatury i pla-
stikowych nakrętek) w przedszkolach 
zakończyła się najlepszymi jak dotąd 
wynikami.

Najlepsze wyniki (podobnie jak 
w ubiegłym roku) osiągnęło przedszko-
le „Chatka Puchatka”, które zebrało 
średnio na 1 dziecko ponad 7 kg maku-
latury i nakrętek.

Drugie miejsce zajęło przedszkole 
„Muszelka”, gdzie na każde dziecko 
przypadło prawie 4 kg nakrętek.

Na trzecim miejscu znalazły się 
przedszkola: „Jodełka” oraz „Sióstr 
Miłosierdzia”, których wyniki przekro-
czyły 2 kg na 1 dziecko. A czwarte miej-
sce z wynikiem ok. 1,5 kg zajęło Przed-
szkole nr 8.

W nawiązaniu do realizowanej przez 
cały rok szkolny tematyki odpadowej 
Przedszkole „Jodełka” zorganizowało 
imprezę integracyjną dla wszystkich 
tczewskich przedszkoli pod hasłem 
„Małe dzieci segregują śmieci”. Im-
preza została poprzedzona konkursem 
plastycznym na ww. temat.

W dniu 10 czerwca spotkali się 
przedstawiciele wszystkich przedszkoli. 
Dzieci z „Jodełki” przedstawiły wesoły 
i ciekawy program artystyczny, który 
pokazał, że wiedza ekologiczna wśród 
przedszkolaków jest już bardzo duża, 
a dzieci dokładnie wiedzą na czym po-
lega selektywna zbiórka surowców.

Wśród zaproszonych gości był rów-
nież wiceprezydent Mirosław Pobłocki, 
który w podziękowaniu za świetne wyni-
ki selektywnej zbiórki nagrodził najlep-

„Małe dzieci segregują śmieci” czyli podsumowanie selektywnej zbiórki w „Jodełce”

sze przed-
szkola. 

Dla 27 
l a u r e a t ó w 
k o n k u r s u 
p l a s t y c z -
nego przy-
g o t o w a n o 
a t rakcy jne 
nagrody. 

Po uro-
c z y s t o ś c i 
w s z y s c y 
goście oraz 
dzieci z „Jo-
dełki” obej-
rzały spek-
takl teatralny pt. „Śmieciowisko”.

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
oraz dyrektorzy wszystkich przedszkoli 

z Tczewa serdecznie dziękują „Jodełce” 
za gościnne przyjęcie oraz wspaniałą 
oprawę artystyczną uroczystości.

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
dla uczestników półkolonii organizuje 
zajęcia z zakresu edukacji ekolo-
gicznej dotyczące zrównoważonego 
gospodarowania zasobami przyrody 
ożywionej:

▪ Spotkania z paleontologią 
w Katedrze Zoologii Bezkręgowców UG 
podczas oglądania ekspozycji inkluzji 
zwierzęcych, roślinnych oraz nieorga-
nicznych w bursztynie bałtyckim, a tak-
że kolekcji naturalnych odmian i form 

Życie małe i duże czyli podróż w przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość dla uczestników półkolonii 2009

bursztynu. Zajęcia o śladach życia 
sprzed milionów lat oraz o współczes-
nych owadach przeprowadzi dr Elżbieta 
Sontag (współtwórca kolekcji).

▪ Zajęcia w Pracowni Edukacji Eko-
logicznej pod hasłem „Życie małe 
i duże czyli kto zostawił te ślady ?” 
Uczestnicy zajęć zapoznają się ze zna-
czeniem życia na naszej planecie za-
równo w przeszłości geologicznej jak 
i obecnie oraz różnorodnością świata 
zwierząt. Dowiedzą się o przyczynach 

i skutkach ingerencji człowieka w świat 
przyrody. 

 
 Tematyka zajęć nawiązuje do reali-

zowanych w poprzednich edycjach pół-
kolonii i zimowisk zajęć poświęconych 
propagowaniu idei zrównoważonego 
rozwoju, która podkreśla potrzebę re-
spektowania godności ludzkiej, posza-
nowania różnorodności, ochrony śro-
dowiska naturalnego i zasobów naszej 
planety. A ww. moduły będą się wza-
jemnie uzupełniały. 

Laureaci konkursu z tczewskich przedszkoli.

Występ dzieci z przedszkola „Jodełka”.
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Teodozy Nosowicz (1882-1934)

Historia

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Z Tczewem związana jest postać Jo-
achima Pastoriusa, jednego z najbardziej 
znanych historiografów okresu baroku. 
Przez dwa lata pełnił on funkcję probosz-
cza dzisiejszego kościoła farnego.

Urodził się 15 września 1611 r. w Gło-
gowie na Dolnym Śląsku. Jego rodzice 
byli luteranami. Jednakże już od czasów 
dzieciństwa Pastorius był przyzwyczajo-
ny, że osoby o różnych światopoglądach 
sąsiadowały ze sobą. Także przechodze-
nie z jednego wyznania na inne nie było 
w tamtych czasach niczym wyjątkowym.

Zgodnie z nowożytną tradycją, jed-
nym z etapów kształcenia były podróże 
po kontynencie europejskim. Pierw-
szym większym, zagranicznym miastem 
do którego zawitał przyszły proboszcz 
tczewski był Hamburg. Tam spotkał się 
z Hugo Grocjuszem, dzisiaj znanym jako 
twórca współczesnego prawa dyploma-
tycznego. Z Rzeszy Niemieckiej Pasto-
rius udał się do Holandii, a następnie 
do Anglii i Francji. Wtedy poznał Pierra 
Gassendiego, jednego z najwybitniej-
szych matematyków tamtych czasów.

Chociaż Joachim Pastorius był lu-
teraninem, stawał się coraz większym 

Postać, jaką przypomnimy w tym 
artykule wiąże się z niezwykle cieka-
wym projektem, który gdyby doszedł do 
skutku, mógłby uczynić z Tczewa jedno 
z najważniejszych miast w Polsce. Am-
bityny inżynier planował bowiem uczy-
nienie miasta portem morskim. 

Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1918 r. nie istniał w jej grani-
cach port pełnomorski, zdolny do ob-
służenia fl oty handlowej. W tej sytuacji 
jedynym rozwiązaniem było korzysta-
nie z portu gdańskiego. Ze względu na 
strukturę narodowościową tego miasta, 
w której przważali Niemcy, współpra-
ca ta nie należała do najłatwiejszych. 
Rząd polski planował, wobec trudności 
z jakimi borykał się handel, wybudowa-
nie nowego portu morskiego. Wstępnie 
przyjęto trzy projekty: budowy portu nad 
jeziorem Żarnowieckim - ze względu na 
bliskość granicy niemieckiej nie mógł on 
jednak dojść do skutku, Gdyni - najko-
rzystniejszy ze względu na położenie 
oraz Tczewa. Teodozy Nosowicz, cho-
ciaż zdawał sobie sprawę, iż realizacja 
portu morskiego w naszym mieście nie 
ma szans powodzenia, kierując się bie-
żącą koniunkturą gospodarczą postano-
wił wybudować port rzeczny na Wiśle. 
Kontrowersje może wzbudzać kwestia, 
czy motywowało go przy tym dobro mia-
sta. Z pewnością inżynier liczył przede 
wszystkim na własne zyski, nie ulega 
jednak wątpliwości, iż dzięki jego fi rmie 
wielu tczewian znalazło zatrudnienie 
w trudnych latach dwudziestych XX w.

Teodozy Nosowicz urodził się w 10 
marca 1882 r. w Sablinie koło Peters-
burga. Jego ojciec, inżynier technolog w 
Zakładach Putiłowskich, zginął podczas 

Joachim Pastorius (1611-1681)
zwolennikiem arianizmu. To właśnie 
bogate rodziny ariańskie sfi nansowały 
jego zagraniczne wojaże. W połowie 
XVII w. rosła jednak niechęć do tego 
wyznania. Powody takiego stanu rze-
czy należy upatrywać w alienowaniu się 
arian od reszty społeczeństwa.

Pewnie z tego powodu Pastorius 
nie przeszedł nigdy ofi cjalnie na stronę 
arian. Z biegiem czasu zaczął sympa-
tyzować z katolikami. Przyniosło mu to 
znaczne korzyści. W latach wojny ze 
Szwedami (1655 – 1660) wielokrotnie 
był wysyłany jako poseł do Szwecji. 
Brał udział w rozmowach pokojowych 
prowadzonych w Oliwie w 1660 r. Moż-
na przypuszczać, że był patriotą, sko-
ro król polski, Jan Kazimierz, udzielił 
Pastoriusowi stałej pensji wypłacanej 
z żup solnych w Wieliczce.

Niezależność fi nansowa pozwoli-
ła mu prowadzić ożywioną działalność 
naukową i popularyzatorską. Spod jego 
pióra wyszedł szkolny podręcznik do 
nauki historii Polski. Poza tym wydał 
kilkanaście rozpraw o tematyce peda-
gogicznej i etycznej.

Dopiero w 1670 r. wraz z rodziną 

przyjął katoli-
cyzm. Jak za-
notowały źród-
ła historyczne, 
posiadał wtedy 
pięciu synów oraz 
trzy córki. Wkrótce 
zmarła jego żona, 
a Joachim Pastorius p o -
stanowił przyjąć święcenia kapłańskie. 
Stało się to w 1675 r. 28 września 1676 r.
mianowano go proboszczem tczew-
skim. Nie mamy żadnych danych 
z okresu jego działalności w Tczewie. 
Nie wiadomo, kiedy opuścił tczewską 
parafi ę. Można przypuszczać, że stało 
się to wcześniej niż 6 czerwca 1678 r., 
wtedy to zanotowano go jako probosz-
cza i dziekana gdańskiego. Przypusz-
czalnie z benefi cjum tczewskiego sam 
zrezygnował, ponieważ bliżej związany 
był z Gdańskiem.

Zmarł 25 grudnia 1681 roku we 
Fromborku.

Piotr Paluchowski
Na podstawie: 

Słownik biografi czny Pomorza Nadwiślańskie-
go, t. 3, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1992.

wypadku w fabryce, wkrótce zmarła też 
jego matka. Razem z bratem wychowy-
wał się u rodziny. W Petersburgu ukoń-
czył gimnazjum i zdał maturę, następnie 
kształcił się w instytucie komunikacji. Po 
ukończeniu edukacji wyruszył do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie nabył prakty-
ki przy budowie tuneli pod rzeką Hudson 
a następnie pracował przy budowie mo-
stu w Brooklynie. Po dwóch latach po-
wrócił do Rosji jako przedstawiciel han-
dlowy fi rmy budowlanej „Weis & Freytag 
S.A“. Jego kariera nabierała tempa. Na 
wszystkich jej szczeblach dawał się 
poznać jako wyjątkowo zdolny inżynier 
i zaradny handlowiec. Sprawował kolej-
no funkcje przedstawiciela handlowego 
zakładów „Lilpop, Rau i Loewenstein“, 
przyczyniając sie znacznego rozwoju 
fi rmy na rynku rosyjskim, a nastepnie 
po 1919 r. został przedstawicielem han-
dlowym fi rm kolejowych zaopatrujących 
polski rynek w urządzenia. 

W 1923 r. Teodozy Nosowicz roz-
począł prace przygotowawcze do przy-
stosowania portu w Tczewie dla po-
trzeb handlu morskiego. Według jego 
założeń, miał on być odpowiednikiem 
podobnego rodzaju portów ujściowych 
w Hamburgu i Bremie. Już wstępne 
założenia dla tego projektu, opracowa-
ne przez inżyniera Tadeusza Tillingera 
jeszcze w 1919 r., były odrzucone przez 
rząd polski. Mimo wszystko Teodozy 
Nosowicz nie zrezygnował z przedsię-
wzięcia. Jesienią 1925 r., przy udziale 
czterech kopalń węgla, powołał do życia 
przedsiębiorstwo armatorskie Żegluga 
Wisła-Bałtyk Sp. z o.o. w Tczewie mają-
ce eksportować węgiel do krajów skan-
dynawskich. Na obecnym bulwarze nad 

Wisłą zoorga-
nizowano port 
rzeczny, do-
prowadzając 
nawet na jego 
potrzeby bocz-
nicę kolejową. 
D z i a ła l n o ś ć 
Towarzystwa 
od początku 
napotykała na liczne trudności. Na po-
czątku niekorzystne rozwiązania fi nan-
sowe z kopalniami, a następnie koniec 
koniunktury na polski węgiel dopro-
wadziły do upadku przedsiębiorstwa. 
W sierpniu 1928 r. tczewskie Towarzy-
stwo zostało postawione w stan likwi-
dacji, a jego tobor pływający sprzedano 
z dużymi stratami.

Do końca życia Teodozy Nosowicz 
pełnił ważne funkcje. Był między innymi 
bliskim współpracownikiem Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w czasie rozbudowy 
Gdyni i polskiej fl oty handlowej. Zmarł 
w Warszawie 1 grudnia 1934 r., jego 
prochy spoczywają na Powązkach.

Michał Maryniak
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Komisja, pracująca pod kierunkiem 
Anny Kaszubowskiej, po wysłucha-
niu tekstów wcześniej przygotowanych 
przez wszystkich uczestników oraz 
tekstów przygotowanych przez komisję 
konkursową postanowiła przyznać tytuł:
Mistrza Pięknego Czytania – Zuzan-
nie Keller ze SP Nr 10
I Wicemistrza – Emilii Kiedrowskiej 
z Przedszkola „Akademia Krasnoludków”
I Wicemistrza – Klaudii Baci z Przed-
szkola Nr 4
II Wicemistrza – Aleksandrze Telefus 
z Przedszkola „Jarzębinka”
II Wicemistrza – Natalii Jończyk 
z Przedszkola Nr 9

Pozostałym 15 dzieciom przyznano 
wyróżnienia. 

– Gratuluję wam umiejętności pięk-
nego czytania już w tak młodym wieku 
– powiedział prezydent Zenon Odya, 
obecny na rozdaniu nagród. – Ja w wa-
szym wieku jeszcze tej umiejętności nie 
posiadałem. Teraz dzieci już od najmłod-
szych lat chętnie zaglądają do książek. 
Życzę wam ciekawych lektur, ale także 
tego, byście mieli dużo czasu na beztro-
ską zabawę, dopóki jesteście dziećmi.

Mistrzowie pięknego czytania

20 dzieci z oddziałów zerowych 
tczewskich szkół oraz przedszkoli 
wzięło udział w „Konkursie pięknego 
czytania przygód Plastusia”, zorga-
nizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Jak uznali jurorzy, poziom 
czytania uczestników był bardzo wy-
soki i wyrównany. 

„Ku demokracji. Wybory 
czerwcowe ‘89” – wystawę pod 
takim tytułem można oglądać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tczewie. W jej przygotowaniu 
wsparło gospodarzy Archiwum 
Państwowe w Gdańsku. Dzięki 
wystawie możemy wrócić pamię-
cią do czasów bezpośrednio po-
przedzających wybory w 1989 r., 
prześledzić kampanię wyborczą, 
która niewiele miała wspólnego 
z dzisiejszymi metodami przeko-
nywania wyborców. Dla młodzie-
ży to wspaniała lekcja historii, dla nie-
co starszych – okazja do wspomnień 
i refl eksji.

– Nasza wystawa to ulotne świade-
ctwa walki politycznej, w efekcie której 
powstałą wolna Polska – powiedziała 
Urszula Wierycho, dyrektor MBP ot-
wierając ekspozycje. – Ten wielki suk-
ces nie byłby możliwy bez tysięcy osób, 
obecnych także wśród nas. 

– Ekspozycję rozpoczęliśmy od ka-
lendarium zawierającego najważniej-
sze wydarzenia począwszy od Obrad 
Okrągłego Stołu aż do powołania rządu 
Tadeusza Mazowieckiego – poinformo-
wała Małgorzata Kruk z Sekcji Historii 
Miasta MBP. – Najobszerniejszy dział 
został poświęcony kampanii wyborczej 
prowadzonej przez stronę rządzącą 
i obóz solidarnościowy. Najbardziej 
przemawiają do odbiorcy plakaty, które 
są wizualną formą prezentacji danego 
ugrupowania. Zwróćmy uwagę na po-
jawiające się wówczas hasła: Musimy 
wygrać, Głosuj na Solidarność, Twoją 
szansą Solidarność, Nie śpij, bo Cię 
przegłosują... Zaprezentowaliśmy rów-
nież słynny plakat wydrukowany przez 
włoskich związkowców przedstawiający 
Gary Coopera w scenie z popularnego 
westernu W samo południe: samotny 
szeryf ma wpięty znaczek Solidarności. 

Organizatorzy przypomnieli słynny już 
wiec wyborczy z udziałem kandydatów do 
parlamentu wybieranych w naszym okrę-
gu z ramienia opozycji solidarnościowej, 
a więc Olgi Krzyżanowskiej, Bogdana 
Lisa i Lecha Kaczyńskiego. Wiec odbył 

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Ku demokracji. Wybory czerwcowe ‘89”

Wystawa jest czynna do 17 lipca 
br. od poniedziałku do piątku w godz. 
11:00-17:00, a w środy od godz. 10:00 
do 15:00. Grupy zorganizowane mają 
możliwość zobaczenia fragmentu fi lmu 
z przedwyborczego wiecu użyczonego 
przez Mariana Sarnowskiego i Adama 
Przybyłowskiego (Telewizja TeTka). 
Dlatego organizatorzy proszą o wcześ-
niejszy kontakt telefoniczny: 058 531-
36-37 lub 531-35-50 wew. 19. 

się w Tczewie 27 maja 1989 r. 
Ostatnia część wystawy zatytułowa-

na epilog została poświęcona powstaniu 
Obywatelskiego Ruchu Samorządowe-
go Okręgu Tczew – Starogard Gdański 
– Kościerzyna – Pruszcz Gdański oraz 
Komitetu Obywatelskiego Miasta Tcze-
wa, który został założony miesiąc po 
II turze wyborów czerwcowych. 

Każdy zwiedzający może przejrzeć 
oryginalne numery gazet zarówno tych 
ofi cjalnych, jak i drugiego obiegu, które 
dotyczą obrad Okrągłego Stołu i wy-
borów parlamentarnych. Warto zwró-
cić uwagę na pierwszy numer „Gazety 
Wyborczej” z 8 maja 1989 roku. Wszak 
powstanie tej gazety było jednym z po-
stanowień Okrągłego Stołu.

– Przyszło nam żyć w ciekawych cza-
sach, w dwóch różnych epokach – po-
wiedział prezydent Zenon Odya podczas 
otwarcia wystawy. – Dzisiaj jesteśmy 
częścią Wspólnej Europy, co nie było takie 
oczywiste 20 lat temu. Mamy wolność, de-
mokrację, ale obawiam się, że nie potrafi -
my cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy. 

Na zakończenie pobytu młodzież 
spotkała się z prezydentem Tczewa. 
– To dla nas wielka radość, że możemy 
was gościć w naszym mieście – powie-
dział prezydent Zenon Odya. – Mam 
nadzieję, że to nie ostatnia taka inicja-
tywa i w przyszłym roku wy lub wasi 
koledzy znowu będziecie mieli okazję 
poznawać kraj swoich dziadków. 

Goście zwiedzili Tczew, Pelplin, 
byli w Trójmieście i na Kaszubach. Jak 

Polskie dzieci z Białorusi wypoczywały w Tczewie 
37 dzieci z polskich rodzin na Białorusi gościło w Tczewie. 

Przez blisko 10 dni zwiedzały Tczew i okolicę, odpoczywały, po-
znawały rówieśników, a przede wszystkim - mówiły po polsku. 
Wypoczynek w Tczewie to efekt współpracy Związku Polaków 
na Białorusi, której przewodnicząca Andżelika Borys gościła 
w Tczewie w kwietniu br., Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
oraz samorządu miasta Tczewa.

stwierdzili najbardziej po-
dobało im się… wszystko, 
ale szczególnie dobrze 
wspominali morze, którego 
na Białorusi brakuje. 

Młodzież, która przy-
jechała do Tczewa to 
uczniowie polskiej szkoły 
w Grodnie. Jak powiedziała 
Natalia Sarnowa, opiekunka grupy, jest 
to jedna z dwóch polskich szkół na Bia-

łorusi. Uczęszcza do niej ok. 320 ucz-
niów, językiem wykładowym jest polski. 
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