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LATO W MIEŚCIE

Y Samorząd miejski
i gospodarczy podpisali list
intencyjny o współpracy
Y Do końca sierpnia
na placu Hallera stanie
nowa fontanna
Y Starówka świętowała
i integrowała się
Y Pchli Targ – po raz
pierwszy, ale nie ostatni

MOC ATRAKCJI CZEKA NA TYCH, którzy zdecydują się skorzystać z wakacyjnej oferty tczewskich organizacji i instytucji. Przebojem tegorocznego lata będzie zapewne koncert zespołu PERFECT, którego nie
doczekaliśmy się w ubiegłym roku. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie koncertem Grzegorza Turnaua, który gościł w Tczewie
przed kilkoma miesiącami, artysta po raz drugi wystąpi w naszym
mieście. Na zwolenników rozgrywek sportowych i pływania czekają
obiekty TCSiR. Na pewno nie będą zawiedzeni ci, którzy skorzystają
z bardzo bogatej propozycji Fabryki Sztuk. Warto też zajrzeć do kalendarza imprez na wakacyjne miesiące.
Więcej na str. 10-12 ²

Y Samorząd finansuje
badania profilaktyczne
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Wakacyjne koncerty w amfiteatrze gromadzą zawsze liczną publiczność (zdjęcie
z ubiegłorocznego koncertu grupy Dżem)

Y Dni Ziemi Tczewskiej
– wystąpiła Kasia
Kowalska i Afromental

Y MIEJSKI
KALENDARZ
IMPREZ – lipiec,
sierpień,
wrzesień
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Samorząd miasta sfinansuje badania
50 tys. zł przeznaczył w tym roku samorząd miasta Tczewa na programy profilaktyki zdrowotnej: badania w zakresie wykrywania wad postawy uczniów
klas pierwszych szkół podstawowych,
badania RTG klatki piersiowej oraz
szczepienia ochronne przeciw grypie
dla seniorów. Prezydent Tczewa ogłosił konkursy
ofert na wykonanie powyższych badań. Mają one zostać przeprowadzone od września do grudnia br.
Badania w zakresie wykrywania wad postawy
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
Badania prowadzone będą na terenie szkół podstawowych, objętych nimi zostanie ponad 700 dzieci. W ubiegłym roku, dzięki
finansowanym przez samorząd miasta badaniom, u 424 dzieci
wykryto wady postawy, a 274 zostały zakwalifikowane na gimnastykę korekcyjną. Badania prowadzone są od 2003 r.
Badania RTG klatki piersiowej dla mieszkańców
Tczewa
W 2010 r. z badań skorzystało ok. 2600 tczewian. W ich wyniku
wykryto m.in. 6 świeżych zmian gruźliczych, 22 zmiany typu
guz płuca, 5 zmian pneumonicznych (zapalnych), 39 zmian w
płucach o charakterze łagodnym. Pacjenci, u których wykryto
schorzenia, kierowani byli do lekarzy specjalistów celem dalszej diagnozy i ewentualnego leczenia. Badania prowadzone są
od 2003 r. W tym roku przebadanych zostanie ok. 1400 osób.
Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób
w wieku 60 lat i powyżej
Szczepienie będzie przeprowadzone po raz drugi (poprzednio
w 2009 r.). Skorzysta z nich ok. 530 osób.
M.M.
Ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na wykonanie badań
publikujemy na str. 15 PM

Wybiegi dla psów
eszcze w czerwcu wykonane zostaną dwa wybiegi dla psów
– przy skrzyżowaniu ul. Rokickiej i al. Kociewskiej oraz na
J
terenie niecki czyżykowskiej. Każdy z terenów ma ok. 400 m ,
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będzie ogrodzony siatką wysokości 1,8 m i oznakowany tablicami: „wybieg dla psów”. Wewnątrz wybiegu psy będą mogły swobodnie biegać – bez kagańca i smyczy. Znajdować się tam będą
dwie ławki. Obowiązkiem właścicieli pozostaje jednak sprzątanie po swoich podopiecznych – przed wejściem ustawiony zostanie pojemnik na psie odchody i dystrybutor z torebkami.
Inicjatywa jest odpowiedzią na sygnały mieszkańców. Jeśli
zda egzamin, istnieje możliwość wykonania podobnych wybiegów w innych częściach miasta. Podobne rozwiązania stosowane są m.in. w Gdańsku.

ILU NAS JEST?
1 czerwca 2011 r. w Tczewie zameldowane były 59 794
osoby, w tym 58 678 na pobyt stały i 1116 na pobyt czasowy. Od początku maja ubyło 50 mieszkańców miasta.

X SESJA
Proponowany porządek obrad X sesji Rady Miejskiej
w Tczewie na dzień 30 czerwca 2011 r.
(czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.

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

II . CZĘŚĆ DRUGA:

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za
2010 rok.
7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
7.3. Dyskusja
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2010 rok.
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2010 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za
2010 rok.
9. Ocena z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w mieście Tczewie.
10. Informacja z realizacji Projektu: ,,Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”.
11. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2010/2011.
12. Informacja o stanie czystości i porządku na terenie miasta.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1 zmiany budżetu miasta na 2011 rok,
13.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
13.3 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na
rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem
Mieszkaniowym w Tczewie,
13.4. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
13.5 trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
13.6 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r.
13.7 określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji
projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi
z innymi uprawnionymi podmiotami,
13.8 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
13.9 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
do sądów powszechnych,
13.10 przyjęcia Kierunków prowadzenia polityki oświatowej
miasta Tczewa na lata 2011-2014
13.11 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew,
13.12 zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Głowackiego i ustalenia przebiegu ulicy w obrębie administracyjnym
miasta Tczewa,
13.13 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.
14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
Porządek sporządzono 9 czerwca 2011 r.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Ludwik Kiedrowski, Zyta Myszka,
Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban.
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta
77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
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Samorząd miejski i gospodarczy razem

Podpisano list intencyjny o współpracy

KRÓTKO
Ludowy Oskar
dla Fabryki Sztuk

List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Tczew
a tczewskim oddziałem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza podpisany został w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Współpraca będzie się koncentrować głównie na organizowaniu szkoleń i konferencji adresowanych do
małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzajemnej wymianie informacji.
– Fakt, że dzisiaj podpisujemy list intencyjny jest dla mnie oczywisty, Dom
Przedsiębiorcy zbudowaliśmy przecież
po to, aby wspierać ludzi aktywnych
– powiedział Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa. – Myślę, że to porozumienie zaowocuje korzyściami dla
przedsiębiorców z naszego regionu.
Liczymy przede wszystkim na współpracę w zakresie organizacji szkoleń.
Dzięki ścisłym kontaktom z samorządem gospodarczym, będziemy znali
potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie. Liczymy również
na wsparcie Izby w realizacji statutowych zadań Domu Przedsiębiorcy, np.
w sferze dotyczącej inkubatora przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu partnerowi informacja

o kolejnych konferencjach, szkoleniach i innych inicjatywach samorządu miasta szybko i skutecznie dotrze
do przedsiębiorców.
Jak powiedział Witold Warmbier,
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
Pomorza oddział w Tczewie, cele obu
partnerów są zbieżne – to wsparcie małych i średnich firm, a co za tym idzie
– rozwój gospodarczy Tczewa i powiatu
tczewskiego. – Sam od wielu lat prowadzę firmę i wiem, z jakimi trudnościami borykają się osoby rozpoczynające
działalność gospodarczą – przyznał
prezes. – Dzięki współpracy z Domem
Przedsiębiorcy i możliwości skorzystania z doświadczeń osób skupionych
w naszej Izbie, będzie im łatwiej.
M.M.

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły – Fabryka
Sztuk otrzymało Ludowego Oskara 2010 za zorganizowanie wystawy „Rola chleba w kulturze ludowej”. „Ludowe Oskary” to konkurs
na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce.
Jury w składzie: Andrzej Sar (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie),
Andrzej Wojtan (dziennikarz „Gazety
Chłopskiej”, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego), Paweł
Onochin (Stowarzyszenie Twórców
Ludowych), Krzysztof Butryn (Stowarzyszenie Twórców Ludowych)
rozpatrzyło 38 wniosków zgłoszonych
na konkurs przez 33 instytucje, organizacje i osoby prywatne.
Tczewska ekspozycja okazała się
bezkonkurencyjna w kategorii „Konkursy i wystawy”. Ponadto oceniano
festiwale, koncerty, imprezy plenerowe; pokazy i warsztaty twórcze, wydawnictwa oraz projekty badawcze.
„Rola chleba w kulturze ludowej”
to tematyczna wystawa etnograficzna.
Zwiedzający wystawę od 14 października do 31 grudnia 2010 r. mieli okazję
zapoznać się z wyrobem chleba, dowiedzieć się jaką rolę odgrywał chleb w obrzędach dorocznych (Wielkanoc, Zwiastowanie, Dożynki, Wigilia i Nowy
Rok) oraz w obrzędach rodzinnych
(chrzest, ślub i wesele, pogrzeb), jak
ogromną moc przypisywano chlebowi
i jak wielkim darzono go szacunkiem.
Sala wystawowa została podzielona
na 9 boksów, w których były omówione
konkretne zwyczaje i obrzędy.

Prezydent powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
Prezydent Tczewa powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Jest to organ doradczy
prezydenta w sprawach planowania przestrzennego, na czas do końca 2014 r.
Na członków MKUA powołane zostały
osoby rekomendowane przez branżowe
stowarzyszenia, izby itp.
Skład Komisji:
– mgr inż. arch. Stefan Ciecholewski – rekomendowany przez Stow.
Architektów Polskich Oddz. Wybrzeże
– inż. Seweryn Osowski – rekomendowany przez Pomorską Izbę
Inżynierów Budownictwa
– mgr inż. arch. Aleksandra Piskorska – rekomendowana przez Północną Okręgową Izbę Urbanistów
– mgr inż. arch. Gabriela Sieniawska – rekomendowana przez Pomorską Izbę Architektów RP
– mgr inż. arch. Krzysztof Zając
– rekomendowany przez Północną
Okręgową Izbę Urbanistów

– mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk – rekomendowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich
Oddz. Gdańsk
– inż. Karol Markowski, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
– sekretarz komisji, którym jest pracownik UM wskazany przez prezydenta miasta.
Do zadań komisji należą:
1. Komisja opracowuje opinie w sprawach dotyczących:
– projektów studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta lub projektów zmian w studium
– projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
projektów ich zmian

Aktualności

– analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny
postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz wieloletnich
programów ich sporządzania.
2. W razie potrzeby komisja opracowuje opinie w innych sprawach
związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym miasta, w tym
w sprawach dotyczących:
– projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustaleniu
warunków zabudowy w odniesieniu
do innych inwestycji – mających
istotne znaczenie dla wizerunku
i funkcjonowania miasta.
3. W swoich opiniach komisja może
formułować wnioski do prezydenta
miasta o przystąpienie do konkretnych uwarunkowań studialnych.
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Inwestycje na Starym Mieście

Kończą się prace przy fosie, rozpoczyna budowa fontanny
Ruszają prace przy budowie fontanny interaktywnej na placu Hallera.
Umowa z wykonawcą została podpisana 14 czerwca, a do końca sierpnia wodotrysk ma być gotowy.
Fontanna jest jednym z elementów
projektu rewitalizacji Starego Miasta,
ściślej II etapu Drogi Widokowej łączącej starówkę z brzegiem Wisły i przystanią. Nowa fontanna stanie w miejscu już istniejącej. Zaprojektowana jest
w formie 15 dysz umieszczonych w granitowej posadzce w trzech rzędach po 5
dysz w odległości 70 cm. Każda dysza
będzie podświetlona dwiema lampami
typu LED. Wysokość strumienia wody
oraz kolor i natężenie świateł będą sterowane oddzielnie dla każdej dyszy, co
umożliwi zaprogramowanie ciekawych
trybów pracy dających efekt „tańczącej
fontanny”. Maksymalna wysokość słupów wodnych to 200 cm.

Nabór ławników

Z

końcem tego roku upływa kadencja
ławników sądowych. W związku
z tym najpóźniej w październiku br. rady
gmin powinny dokonać wyboru ławników na kolejną 4-letnią kadencję. Zgłoszenia mogą wpływać do 30 czerwca br.
Kandydatów na ławników mogą
zgłaszać prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia i organizacje społeczne
i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych, a także co najmniej
50-osobowe grupy obywateli mających
czynne prawo wyborcze i mających stałe
zameldowanie na terenie danej gminy.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest
lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami
stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Wydz. Organizacyjnym
i Kadr Urzędu Miejskiego w Tczewie,
tel. 58 77 59 391. Tam również można
zasięgnąć szczegółowych informacji.
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We d ł u g konc ep c ji,
przestrzeń wokół fontanny
będzie otwarta, umożliwiając chodzenie po płytach bezpośrednio przy
dyszach fontanny, ochłodzenie się, zabawy dzieci.
Wszystkie urządzenia
techniczne niezbędne do
funkcjonowania fontanny znajdą się pod ziemią.
Koszt inwestycji, po przetargu, to 609 tys. zł.
W ramach projektu rewitalizacji trwają także prace
na terenie dawnej fosy przy Wizualizacja
ul. Łaziennej. Kończą się
prace związane z rekonstrukcją murów
obronnych, wkrótce wykonawca zajmie
się zagospodarowywaniem terenu niecki. Miejsce to ma służyć mieszkańcom do
wypoczynku i imprez plenerowych.
M.M.

Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta
w Tczewie” jest współfinansowany
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Krzyż Kawalerski dla działacza
oświatowej „Solidarności”
2 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie odbyła
długo oczekiwana przez środowisko nauczycieli Solidarności uroczystość. Andrzej Zieliński otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski z rąk wicewojewody pomorskiego w obecności
starosty i wicestarosty. Dwa lata temu NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania wystąpiła o najwyższe odznaczenie państwowe dla współzałożyciela struktur krajowych „Solidarności” nauczycieli.
Andrzej Zieliński z Tczewem jest
związany od urodzenia. W czasie
okupacji niemieckiej został wysiedlony wraz z rodziną. Po powrocie
ukończył szkołę, następnie studia pedagogiczne i podjął pracę w szkołach
tczewskich jako nauczyciel fizyki.
W latach od now y 1956 -1960
jako instruktor harcerski w stopniu
podharcmistrza pełnił funkcję komendanta hufca tczewskiego ZHP.
Z chwilą powstania „Solidarności”
aktywnie włączył się w budowanie
struktur związkowych i organizował jako przewodniczący „Solidarność” tczewską.
Brał udział w strajku nauczycieli
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniach 7-17 listopada 1980 r.
jako członek Komisji Resortowo-Wojewódzkiej z ramienia Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.
W okresie stanu wojennego brał
udział w paraf ialnej wspólnocie
„Emaus”, ruchu chrześcijańskospołecznym. Po 1989 r. organizował
struktury Związku NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wy-

Wokół nas

chowania i Ruchu Trzeźwości im.
św. Maksymiliana Kolbe w parafi i
pw. św. Józefa w Tczewie. Jest animatorem PTMK w parafi i pw. św.
Józefa w Tczewie, członkiem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej
im. Kazimierza Sośnickiego „Odrodzenie”, aktywnie uczestniczy
w sekcji nauczycieli emerytów NSZZ
„Solidarność”.
Wśród wielu odznaczeń, które
A. Zieliński najbardziej ceni, są
wszystkie odznaczenia związkowe
oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest on znany nie tylko
w środowisku nauczycielskim. Zawsze służył w słusznej sprawie,
wspierał wszelkie inicjatywy społeczne, służył radą i pomocą koleżankom i kolegom.
Uważamy, że kolega Andrzej jest
jednym z najwybitniejszych i nielicznych wielkich postaci najnowszej historii Tczewa.
KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
TCZEW

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Zintegrowany węzeł transportowy

Już od blisko roku okolice dworca PKP w Tczewie to wielki plac
budowy. Teraz jednak do budowy
zintegrowanego węzła transportowego dołączyła kolejna inwestycja zlokalizowana w tym rejonie – galeria handlowa. Wielkie
budowanie, w przypadku pierwszej inwestycji, finansowanej
przez samorząd miasta Tczewa
przy wsparciu unijnych funduszy, potrwa do końca roku.
Obecnie trwają prace przy budowie
ul. Nowokolejowej (wzdłuż cmentarza), która połączy ul. Gdańską
z parkingiem na ok. 250 samochodów.
Wykonane już są chodniki i ścieżka
rowerowa, a jeszcze w czerwcu rozpocznie się wylewanie pierwszej warstwy asfaltu.
Kończą się prace przy budowie
tunelu od strony ul. Pomorskiej. Jak
tłumaczy Dariusz Śliwiński, kierownik projektu zintegrowanego
węzła transportowego. W związku
z rozpoczęciem prac przy przyszłej
galerii handlowej, trzeba było na pewien czas wstrzymać prace przy płycie przyszłego dworca autobusowego.
Generalnie jednak realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. W efekcie zupełnie zmieni
się układ komunikacyjny w tym rejonie. Dla zachowania płynności ruchu, pojazdy zmierzające w kierunku
dworca zostaną rozdzielone – z innego

M. MYKOWSKA

System informacyjny jak na lotnisku

Teren przed dworcem PKP to wielki plac budowy

parkingu będą korzystać ci kierowcy,
którzy pozostawiają swoje pojazdy na
kilka godzin, a w innym miejscu zatrzymywać się będą ci, którzy zamierzają jedynie podwieźć lub odebrać
pasażerów z dworca i ich postój jest
nie dłuższy niż kilka minut.
Cały teren będzie bardzo dobrze
oznakowany. Realizacją elektronicznego systemu informacji dla pasażerów zajmuje się bydgoska firma, która
m.in. realizowała systemy informacyjne na lotniskach i takie właśnie

Trwa montaż wiaduktu
Trwa montaż
konstr ukcji
wiaduktu przy
ul. Wojska Polskiego Chociaż
ostatnio prace
przyspieszył y,
n a d a l w yko nawca ma
dwumiesięczne opóźnienie
w stosunku do
harmonog ramu.
Montaż wiaduktu ma potrwać
do końca lipca,
a cała inwestycja,
zgodnie z umową, powinna być ukończona pod koniec września. Wiadomo,
że nie uda się terminu dotrzymać, ale
wykonawca deklaruje, że w tym czasie możliwe będzie „puszczenie” ruchu
samochodowego, chociaż nadal trwać
będą prace wykończeniowe, budowa
chodników itp.

rozwiązanie wprowadzi w Tczewie.
Na płycie dworca oraz przed budynkiem dworcowym zostaną umieszczone duże ekrany LCD, każdy z nich
wyświetlać będzie połączenia autobusów miejskich i pozamiejskich. Równocześnie na każdym ze stanowisk,
z których odjeżdżać będą autobusy,
znajdą się mniejsze ekrany informujące o rozkładach jazdy poszczególnych linii autobusowych.
M.M.

Blokada nieaktualnych
Kart Miejskich

P

unkt Karty Miejskiej w Tczewie
informuje, że od 6 czerwca br. rozpoczął „blokadę kart”, które straciły
datę ważności – dotyczy to osób, które
wyrabiając Kartę Miejską, posiadały
czasowe uprawnienia do ulgi.
Osoby, którym zostały zablokowane karty, a także te, które posiadają
nieprzedłużone jeszcze karty, prosimy o zgłaszanie się do Punktu Karty
Miejskiej wraz ze swoją Kartą Miejską oraz aktualnym dokumentem
uprawniającym do dalszej ulgi, celem
uaktualnienia i odblokowania karty.
Budowa wiaduktu to inwestycja
realizowana przez powiat tczewski,
ale finansowana po połowie przez budżet miasta i powiatu. Koszt zadania
szacowany jest na ok. 12 mln zł. Umowa została podpisana w czerwcu ubiegłego roku, a czas realizacji inwestycji
ustalono na 15 miesięcy.

Inwestycje

Punkt Karty Miejskiej znajduje się
w budynku dworca PKP – wejście od
postoju TAXI (przy świerku).
Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek – 7.00 – 15.00
Wtorek – 9.00 – 17.00
Środa – 7.00 – 15.00
Czwartek – 9.00 – 17.00
Piątek – 7.00 – 15.00
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KRÓTKO
Nabór do inkubatora
przedsiębiorczości
Biuro ds. Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że rozpoczął się nabór do
Inkubatora Przedsiębiorczości.
Na stronie www.dp.tczew.pl i www.
tczew.pl znajduje się regulamin Domu
Przedsiębiorcy i wszelkie informacje
związane z przebiegiem konkursu oraz
niezbędne formularze.
Prosimy o zapoznanie się też z ofertą usług Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Szczegóły pod nr tel. 58 777 53 41
lub pod adresem email: info@dp.tczew.
pl oraz w siedzibie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Bezpłatne konsultacje
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza w każdą
środę w godzinach 8.00-15.30 do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie
(ul. Obr. Westerplatte 3, pokój nr 18).

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych przy ul. Głowackiego
w Tczewie (Os. Górki), dz. 182/1, 182/2
oraz 183/3.

www.bip.tczew.pl

Ważne dla przedsiębiorców

Zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Biuro ds. Wspierania Przedsiębiorczości – ewidencja działalności gospodarczej informuje, że z dniem
1 lipca 2011 roku wejdzie w życie
zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 220, poz. 1447
z późn. zm.). Dotychczasowa ewidencja stanie się częścią systemu
Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej. Projekt ustawy dostępny jest na stronie http://www.
mg.gov.pl/ w zakładce „wspieranie
przedsiębiorczości”.
W związku z powyższym prosimy
przedsiębiorców zarejestrowanych
przed 2008 rokiem, którzy nie dokonali jeszcze zmiany wpisów do ewidencji w zakresie przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności PKD 2007 oraz nr NIP,
o zgłoszenie zmiany wpisu.
Przypominamy, że zgodnie z art.
7d. 1. Ustawy prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r.
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.) przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu
faktycznego i prawnego odnoszące
się do przedsiębiorcy i wykonywanej
przez niego działalności gospodarczej,
w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu (tj. adres zamieszkania, nazwy
firmy oraz imion i nazwisk, adresów
wykonywania działalności, przedmiotu działalności i pozostałych danych
kontaktowych) powstałych po dniu
dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni

Informacje o zmianach można uzyskać
m.in. w Domu Przedsiębiorcy

od dnia powstania tych zmian, a także
informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Prosimy również o zapoznanie się
informacjami Ministerstwa Gospodarki na temat uruchomienia Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej
i zasadami dokonywania wpisu do
ewidencji. Zmianie ulegną formularze, sposób dokonywania rejestracji
działalności oraz możliwość wglądu
do danych zawartych w CEIDG.
Więcej informacji znajdziecie
państwo pod adresami:
www.firma.gov.pl
www.uepa.gov.pl
www.eu-go.gov.pl
oraz od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 do 15:30 w Biurze
ds. Wspierania Przedsiębiorczości
w budynku Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3 (dawny LOK) oraz pod
nr tel. 58 777 53 43 pod adresem
internetowym www.dp.tczew.pl
oraz e-mail info@dp.tczew.pl

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza
OTWARY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :
1. Ratownictwa i ochrony ludności
– wsparcie tego zadania nastąpi poprzez udzielenie dotacji
z przeznaczeniem na doposażenie organizacji pozarządowych
działających na rzecz ratownictwa wodnego w specjalistyczny
sprzęt ratunkowy: 15.000,00 zł.
Na realizacje zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew
w 2010 r. nie przeznaczała środków finansowych.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz
kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się
w: Biuletynie Informacji Publicznej,
na miejskiej stronie internetowej
www.tczew.pl oraz w Urzędzie Miejskim Tczewa w Wydziale Oświaty,
Kultury i Sportu (budynek główny)
pok. 16-70 tel. (58) 775-93-27 .
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• Termin realizacji zadań: 2011 rok
• Termin składania ofert ustala się
na 5 lipca 2011 r. do godziny
15.30 w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Tczewie,
Plac Piłsudskiego 1, w zaklejonej
kopercie opisanej – otwarty konkurs ofert w zakresie „Ratownictwo i ochrona ludności”.
Podmioty, które składają oferty na
więcej niż jedno zadanie, powinny
złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.
• Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lipca 2011 r. o godz. 13.00
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty
w terminie 60 dni od daty otwarcia ofert.
• Informacja o wyborze najlepszych
ofert zostanie umieszczona w „Panoramie Miasta” na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w BIP-ie.

Przedsiębiorczość

• Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
wielkości dofi nansowania, stosownie do posiadanych środków
w przypadku, gdy suma dofinansowania pozytywnie ocenionych ofert przekracza wysokość
środków przeznaczonych na
dotację zadania. W przypadku
zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. Poszczególnym
podmiotom może być przyznana
więcej niż jedna dotacja.
• Szczegółowych informacji
na temat konkursu w zakresie Ratownictwa i ochrony
ludności udziela Wydziale
Oświaty, Kultury i Sportu
(budynek główny) pok. 16-17
tel. (58) 775- 93-27.

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Na ratunek Mostowi
WIĘCEJ PRZESTRZENI W BLOKOWISKU Tczewskiemu

Nad tym, jak zintegrować Suchostrzygi ze Starym
Miastem, a jednocześnie sprawić, aby to wielk ie blokowisko
nie kojarzyło się
tylko z sypialnią
Tczewa i targowiskiem, ale było
dzielnicą atrakcyjną dla mieszkańców, zastanawiali się studenci
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studenci przekonywali, że Suchostrzygi to nie tylko bloki
Swoimi propozycjami podzielili się podczas spotkania w Urzędzie Miejskim.
Jak przypomniała Danuta MorzuchBielawska, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM, prezentacje
młodych architektów były efektem
warsztatów pod nazwą: „W poszukiwaniu miasta w blokowisku” – studium
reurbanizacji dzielnicy Suchostrzygi,
które w marcu zorganizowało miasto
Tczew i gdańska uczenia. Studenci
starali się nie tylko dokładnie obejrzeć
Suchostrzygi, ale też poznać oczekiwania mieszkańców. – Wzięliście „na tapetę” największe osiedle w mieście, ale
jednocześnie najbardziej zdegradowane
pod względem zabudowy i zieleni. Do
niedawna z terminem „rewitalizacja”
wiązaliśmy tylko starówkę, ale przecież
tak samo dotyczyć on może innych obszarów miasta – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa otwierając
spotkanie.
Studenci pracowali w zespołach,
a każdy z nich przygotował odrębną
koncepcję. Było w nich jednak wiele
wspólnych spostrzeżeń. Uznali, że
mankamentem tej dzielnicy wcale nie
jest duża liczba bloków, ale odseparowanie od starówki, brak parkingów,
ścieżek rowerowych, brak miejsc do
rekreacji i wspólnych spotkań, a także
miejsc zaspokajających potrzeby kulturalne mieszkańców – zdaniem młodzieży, jeden osiedlowy dom kultury to
zdecydowanie za mało na 20-tysieczną
dzielnicę. Młodzi architekci dostrzegli potrzebę organizowania wydarzeń
kulturalnych, które zwróciłyby uwagę
na tę dzielnicę także mieszkańców innych rejonów Tczewa.
Jedną z ciekawszych propozycji studentów była budowa tzw. ul. Nowosuchostrzyckiej, równoległej do ul. Armii
Krajowej, która połączyłaby al. Solidarności z ul. Jagiellońską. Ta planowana
od wielu lat inwestycja ciągle wzbudza
dużo kontrowersji wśród mieszkańców.
Studenci zaproponowali jednak, aby nie
była to droga szybkiego ruchu, a tzw.

bulwar miejski ze ścieżką rowerową,
otoczony zielenią – arteria, która ułatwi
komunikację na Suchostrzygach, ale
jednocześnie nie będzie uciążliwa dla
lokatorów sąsiednich bloków.
Zdaniem architektów, na terenie
osiedla jest mnóstwo niewielkich obszarów, które można by uporządkować, zagospodarować zielenią, między blokami
stworzyć miejsca sąsiedzkich spotkań.
Wśród propozycji jest też letnie kino,
posadzenie drzew owocowych, budowa
parkingów podziemnych. Niewiele natomiast było pomysłów uzupełnienia
zabudowy dzielnicy, wyjątkiem była
rozbudowa niektórych pięciokondygnacyjnych bloków i stworzenie z nich budynków o wyższym standardzie. Duży
potencjał stanowią również niezagospodarowane tereny zielone za osiedlem,
które mogą otworzyć Suchostrzygi na
tereny wiejskie i stanowić miejsce spacerów, wypoczynku.
– Te projekty być może wydają się
Państwu bajkowe, ale wskazują pewne
rozwiązania, z których nie wszystkie
wiążą się z dużymi nakładami finansowymi – powiedziała architekt Gabriela
Rembarz, pod której kierunkiem pracowali studenci – Podczas warsztatów
spędziliśmy na Suchostrzygach cztery
dni i już wiemy, ile jest tam konfliktów.
Chodzi nie tylko o kibiców przeciwnych
klubów piłkarskich, ale np. o to, że starsi ludzie nie mają się gdzie spotykać.
Starszym przeszkadza młodzież, coraz
więcej osób ucieka z Suchostrzyg do innych dzielnic, a najchętniej osiedlają się
na terenach podmiejskich. Dlatego tak
ważne jest, aby dobrze zagospodarować
te skrawki wolnych terenów między blokami, nie zastawiać ich samochodami,
ale stworzyć takie miejsca, które zachęcają do wyjścia z domu, do spotkań, integracji, sprawią że Suchostrzygi będą
dobrym miejscem do mieszkania.
M.M.

Samorząd

M. MYKOWSKA

Studenci szukali miasta na Suchostrzygach

Sesja popularnonaukowa pt. „Mosty tczewskie” rozpoczęła tegoroczne obchody Dni Ziemi Tczewskiej.
Historycy, inżynierowie, pasjonaci
i parlamentarzyści Ziemi Tczewskiej rozmawiali o mostach tczewskich – kolejowym i drogowym
oraz o moście knybawskim i jego
dawnym znaczeniu militarnym.
Spotkanie odbyło się w Centrum
Wystawienniczo-Regionalnym
Dolnej Wisły.
Uczestnicy sympozjum mówili o wielkiej wartości tczewskiego mostu drogowego. Inżynierowie uważają go za swego rodzaju skansen, doskonały przykład
łączenia różnych sposobów budowania
tego typu konstrukcji. Niestety, stan
techniczny zabytku jest bardzo zły
i nie ma wielkich szans na jego poprawę.
Koszt odrestaurowania mostu znacznie
przekracza możliwości finansowe powiatu (który zarządza obiektem), nawet
wspartego siłami samorządu miasta,
czy województwa. Dlatego samorządy
zabiegają o przejęcie mostu przez Skarb
Państwa, co ich zdaniem ułatwiłoby
pozyskanie pieniędzy na remont. O ile
most kolejowy jest fragmentem uczęszczanej trasy kolejowej łączącej m.in.
Trójmiasto z Warszawą i został niedawno odremontowany, to most drogowy,
prawdziwa perełka architektoniczna,
jest praktycznie pozbawiony znaczenia
gospodarczego. Łączy Tczew z Lisewem
i pod względem komunikacyjnym ma
znaczenie wyłącznie lokalne. Uczestnicy spotkania postanowili powołać Stowarzyszenie Ratowania Historycznego
Mostu Tczewskiego. Deklarację przystąpienia do niego złożyli m.in. parlamentarzyści, starosta tczewski i wiele
osób obecnych na spotkaniu.
Ciekawe informacje na temat mostu knybawskiego przedstawił Marcin
Dudek, badacz fortyfikacji. Most został
wybudowany przez Niemców w latach
II wojny światowej. Oba przyczółki
mostu zostały mocno ufortyfikowane.
Największy schron bojowy znajduje się
we wschodnim przyczółku mostu. We
wschodnim przyczółku zostały umieszczone pancerne płyty za którymi znajdowały się stanowiska ogniowe. Niestety
schrony są systematycznie rozkradane
przez złomiarzy.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na walory turystyczne tczewskich
mostów i proponowali m.in. rozpropagowanie szlaku rowerowego wokół mostów, po obu brzegach Wisły.
Spotkanie było okazją do otwarcia
na dziedzińcu Fabryki Sztuk – wystawy fotografii mostów, które udostępnił
niemiecki pasjonat tczewskiego zabytku – prof. Wieland Ramm. Odbyła się
też promocja książki Józefa Ziółkowskiego „Mosty obronne na Dolnej Wiśle.
Publikację wydało CWRDW.
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Moc atrakcji dla małych i dużych

Warsztaty dziergania dla opornych

8

M. MYKOWSKA

nie Młodzi, przedszkolaków
z „dziewiątki”, Piotr Weintz
skutecznie zachęcał do odtańczenia tańca radości, na niepewnych swojej przyszłości
czekała wróżka, a na zgłodniałych pyszna grochówka
i chleb ze smalcem. Dużym
zainteresowaniem, nawet
wśród chłopców, cieszyły się
„warsztaty dziergania dla
opornych”. Najmłodsi chętnie brali udział w konkurencjach sprawnościowych, dla
nich przygotowano trampoliny, teatrzyk kukiełkowy, Na trampolinie skakali nie tylko najmłodsi
dmuchany zamek, malowanie twarzy, gry, zabawy, konkursy. ZUK, CED, Ochotniczą Straż PożarMożna było skorzystać z przejażdżki ną. Patronat nad festynem przyjął
prezydent Tczewa.
rikszą. Wszystko to nieodpłatnie.
W siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych przygotowano wystawę zdjęć Wydarzenie było częścią projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegraTczewa.
Głównym organizatorem Święta dowanego Starego Miasta w Tczewie”
Ulicy był Miejski Ośrodek Pomocy współfinansowanego w ramach ReSpołecznej wspierany przez wiele gionalnego Programu Operacyjnego
organizacji i instytucji, m.in. CKiS, dla Województwa Pomorskiego na lata
Urząd Miejski, CWRDW, Straż Miej- 2007-2013.
M.M.
ską, Komendę Powiatową Policji,

M. MYKOWSKA

Wystąpiły m.in. dzieci z Przedszkola nr 9

M. MYKOWSKA

Już po raz trzeci na Starym Mieście odbyło się Święto Ulicy. Tym
razem impreza odbyła się nie jak
poprzednio w dawnej fosie przy
ul. Łaziennej, ale na placu przy
ul. Ks. Ściegiennego. Uczestniczyło w niej wielu tczewian, nie tylko
mieszkańców starówki. Szczególnie dużo atrakcji przygotowano
dla najmłodszych.
– To święto przygotowali mieszkańcy
dla swoich sąsiadów. Jest dowodem
na to, że można na Państwa liczyć
– powiedziała Julita Jakubowska,
dyrektor MOPS otwierając imprezę.
– Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu, będziecie Państwo rozpoznawać się na ulicy, uśmiechać się
do siebie, zaprzyjaźnicie się.
Jak dodał Adam Urban, zastępca
dyr. MOPS, około dwudziestu mieszkańców przez pół roku przygotowywało ten festyn. Po raz drugi odbywa
się on w ramach projektu Rewitalizacji Starego Miasta.
Pomysł organizacji działaniaw
przestrzeni podwórek, ulic, placów,
skwerów wynika przede wszystkim
z charakteru tych miejsc – to właśnie tam najczęściej dochodzi do spotkań między mieszkańcami. Obchody święta ulicy stwarzają możliwość
szczególnego spotkania osób z sąsiedztwa, które integrują się, nawiązują relacje poprzez wspólną pracę,
zabawę, naukę.
Pomysły na wspólną zabawę
dla tczewian powstawały w grupie
mieszkańców Starego Miasta w ramach cyklicznych spotkań i warsztatów integracyjnych, które odbywały
się w Forum Inicjatyw Społecznych
od początku roku. Mieszkańcy mieli
okazję poznać swoje zainteresowania, rozwinąć umiejętności w planowaniu i organizacji projektów, nawiązać kontakty i znajomości.
Podczas kilkugodzinnego festynu atrakcji było mnóstwo. Na scenie
można było podziwiać występy wielu
wykonawców, m.in. zespołu Wiecz-

M. MYKOWSKA

STARÓWKA ŚWIĘTOWAŁA I INTEGROWAŁA SIĘ

Policjanci przygotowali dla dzieci konkurencje sprawnościowe

Rewitalizacja

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Pchli Targ

HANDLOWALI POD CHMURKĄ

Pchli Targ, który po raz pierwszy odbył się w Tczewie 5 czerwca, przyciągnął wielu tczewian zainteresowanych kupnem staroci po atrakcyjnych cenach. Dzieci chętnie korzystały z warsztatów artystycznych
proponowanych przez Fabrykę Sztuk, konkursów i zabaw.
Do handlowania pod chmurka zgłosiło się początków 15 osób, ale przed
samą imprezą dołączyły kolejne. Łącznie handlowało ponad 20 wystawców,
większość z Tczewa, ale były też osoby,
które przyjechały z Elbląga czy Grudziądza oraz z Domu Pomocy Społecznej w Damaszce. Handlowcy proponowali kupującym m.in. zabawki, książki,
ale można było też kupić instrumenty
muzyczne, sprzęt sportowy, biżuterię
i artykuły kolekcjonerskie, stare lampy, monety, naczynia, obrazy, lustra,
słowem czego dusza zapragnie.
Transakcji było sporo, ale dzieci i młodzież przyciągały również atrakcje przygotowane przez Centrum Wystawien-

niczo-Regionalne Dolnej Wisły. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
plastyczne, m.in. garncarskie i malowania na szkle. Dla uczestników jarmarku
grała grupa Big Show Band. W „chacie
rewitalizacji” można było dowiedzieć się
więcej o planach dotyczących ożywienia
starówki i otrzymać materiały promocyjne i informacyjne.
Pchli Targ zorganizowany został
w Tczewie po raz pierwszy, ale prawdopodobnie będzie to impreza cykliczna,
która odbywać się będzie w pierwszą
niedzielę czerwca.
Wydarzenie jest częścią projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowa-

nego Starego Miasta w Tczewie” współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rada Miejska przyznała dotacje na renowację zabytków
70 tys. zł przeznaczył w tym roku samorząd miasta Tczewa na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, a znajdujących się na terenie miasta. Decyzję
w tej sprawie podjęli radni podczas majowej sesji. Dotacja zostanie
rozdzielona między parafię pw. Podwyższenia Krzyża Św. oraz właścicieli kamienicy przy ul. Krótkiej 11.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. otrzyma 35
tys. zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym z XVII/XVIII w. (wpisanym do rejestru zabytków pod nr
B-304). Jolancie i Piotrowi Wryczom
przyznano również dotację w wysokości 35 tys. zł z przeznaczenie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
uzupełnienie tynków, nadanie nowej
kolorystyki, wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu dachówką ceramiczną w kamienicy przy ul. Krótkiej

11 (położonej w obszarze wpisanym do
rejestru zabytków nr w rej. zab. 112).
Zasady przyznawania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej w Tczewie
nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września
2010 r. w sprawie przyjęcia zasad
i trybu udzielania i rozliczania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa (można ją
znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tczew.pl).

Rewitalizacja
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KRÓTKO
KLUB PRZYSTAŃ
ZAPRASZA
Klub Młodzieżowy Przystań przygotował na tegoroczne wakacje bogatą
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży:
1. naukę gry na gitarze;
2. pomoc w nauce w zakresie
szkoły gimnazjalnej i ponagimnazjalnej (w tym pomoc
w przygotowaniu do egzaminów
poprawkowych) z następujących
przedmiotów: matematyka, chemia, jęz. angielski, jęz. rosyjski,
jęz. niemiecki;
3. konsultacje z psychologiem,
pedagogiem
4. możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu;
5. wypożyczanie sprzętu sportowego do bezpośredniego użytku
na boisku przyklubowym (tenis
ziemny i stołowy, piłki do kosza,
siatkówki, piłki nożnej);
6. wspólne grillowania
(2 razy w miesiącu);
7. wyjazdy do kina
(raz w miesiącu);
8. turnieje piłki nożnej drużyn
podwórkowych;
9. wyjścia na pływalnię miejską
(2 razy w miesiącu);
10. turniej tenisa stołowego;
11. wyjazd do zielonej szkoły
w Schodnie (1-5 sierpnia);
12. turniej wewnątrzklubowy
w siatkówkę;
13. warsztaty rozwojowe.
Zgłoszenia i wszelkie
informacje można uzyskać
w siedzibie Klubu Młodzieżowego „Przystań” w Tczewie
przy al. Solidarności 15,
tel. 58 530 25 80.
Podczas wakacji klub jest
otwarty od poniedziałku
do piątku w godz. 14.00-20.00.
TURNIEJ DRUŻYN
PODWÓRKOWYCH
Klub Młodzieżowy Przystań
w Tczewie zaprasza na wakacyjny
Turniej Drużyn Podwórkowych
w piłce nożnej.
Turniej odbędzie się 1 lipca.
Chętni mogą się zgłaszać do klubu
osobiście lub telefonicznie
(al. Solidarności 15, tel. 58 530 25 80).
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Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

PERFECT, TURNAU I DISCO POLO
W tym roku Centrum Kultury i sztuki przygotowało szczególne atrakcje
– dla miłośników mocnego rocka, nastrojowej piosenki poetyckiej i muzyki disco polo. 16 lipca w amfiteatrze wystąpi grupa PERFECT, a 31 lipca
– Grzegorz Turnau. 20 sierpnia czeka nas biesiada disco polo.
Koncert zespołu PERFECT – 16 sierpnia o godz. 20:00
w Amfiteatrze Parku Miejskiego
Zespół PERFECT to legenda polskiej energetycznych rockomuzyki. Ponadczasowe hity: Nie płacz wych bębnów i gitar,
Ewka, Chcemy być sobą, Ale wkoło jest poparta ciekawymi
wesoło, Niewiele ci mogę dać, Autobiogra- aranżacjami utworów
fia – zna niemal każdy. Od 30 lat wystę- nie tylko własnych,
py grupy na scenie wyzwalają wciąż wie- ale i ‘coverów’.
le emocji i niezapomnianych wrażeń.
Grupa w swoim dorobku ma wiele Bilety można nabyć
koncertów w kraju i za granicą, koncer- w kasie Centrum Kultury i Sztuki
tów charytatywnych i dużych imprez /Tczew, ul. Wyszyńskiego 10/.
muzycznych.
Cena biletu:
Zespołem supportującym przed grupą − przedsprzedaż: 30 zł
PERFECT – jest tczewski zespół „GTC”.
− w dniu koncertu 40 zł
Koncerty „GTC” to wybuchowa mie- − bilety dla grup zorganizowanych (od
szanka solidnego żeńskiego głosu oraz
20 osób) – 25 zł/os
Grzegorz Turnau – koncert 31 lipca w Amfiteatrze Parku Miejskiego
Grzegorz Turnau – stworzył swój własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej,
smooth jazzowej, także do dokonań
Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza.
Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna.
Cena biletu – 20 zł.
Biesiada disco polo – 20 sierpnia o godz. 18.00 na Bulwarze nad Wisłą
Wystąpią: Waldemar & Dixie Company
Masters Łukash. Wstęp wolny.

Więcej informacji: www.ckis.tczew.pl,
tel. 58/ 531 07 07

„BAW SIĘ Z NAMI” – IMPREZA PLENEROWA DLA DZIECI
W RÓŻNYCH MIEJSCACH MIASTA
13 i 27 lipca oraz 17 sierpnia 2011 r. − zabawy przy muzyce
w godz. 10-13
− malowanie twarzy
W programie:
− konkursy dla dzieci
− pokazy klaunów
− zamki dmuchane

CZAS NA BASEN
Jak co roku na amatorów pływania czeka kompleks odkrytych basenów. Basen czynny jest od 24 czerwca w godz.
10.00-19.00. Ceny biletów – takie same
jak przed rokiem.
CENNIK BILETÓW
– Bilet normalny – 10 zł
– Bilet ulgowy (do lat 16) – 7,50 zł
– Osoba dorosła z jednym dzieckiem
do lat 7 – 10 zł, dla każdego następnego dziecka – 4 zł
– bilet na ostatnią godzinę – osoba

dorosła z jednym dzieckiem do lat
7 – 7,50 zł, dla każdego następnego
dziecka – 3 zł.

Latow
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WAKACJE W FABRYCE SZTUK
Fabryka Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły w Tczewie serdecznie zaprasza do odwiedzania placówki w okresie wakacji letnich 2011.
WARTO ZOBACZYĆ
„Górale Śląscy” 14.05.-31.07.2011
Niezwykle interesująca wystawa etnograficzna prezentująca jeden z najciekawszych regionów Polski
„Pradzieje Tczewa”
30.01.2010-30.01.2012
Niezwykła podróż w zamierzchłą przeszłość. To fascynująca wędrówka przez
tysiące lat prehistorii i historii ziemi
tczewskiej w okresie epoki kamienia,
brązu, żelaza, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza.
„Mosty tczewskie” 17.06.2011
Stała wystawa na dziedzińcu Fabryki
Sztuk prezentująca historię zabytkowych mostów tczewskich przez Wisłę
wpisanych do Międzynarodowego Rejestru Zabytków Inżynierii Budowlanej.
XII Festiwal Dobrego Humoru
24.06-17.07.2011
Wystawa w ramach XI Festiwalu Dobrego Humoru, który już po raz trzeci
gościć będzie w Fabryce Sztuk
24.06.2011 godz. 17.00 wernisaż
Wystawa modelarstwa szkutniczego i okrętowego 11-21.08.2011
Wspaniała wystawa nie tylko dla amatorów modelarstwa. Prezentacja modeli
najsłynniejszych statków i okrętów
pasjonatów modelarstwa z Europy.
20-21.08.2011 warsztaty modelarskie
21.08.2011 finisaż wystawy, pokaz
modeli pływających
Wystawie towarzyszy V Ogólnopolski
Zjazd Modelarzy Szkutniczych i Okrętowych „KOGA”
Jubileuszowy X Festiwal In Memoriam 27-28.08.2011
Festiwal poświęcony pamięci wybitnego tczewianina, muzyka, Grzegorza
Ciechowskiego, założyciela i lidera
Republiki, który tworzył również pod
artystycznymi pseudonimam i Obywatel GC, Ewa Omernik i Grzegorz z
Ciechowa. Ciechowski urodził się
i wychował w Tczewie. Tu stawiał swoje
pierwsze muzyczne kroki. W Festiwalu
biorą udział młodzi artyści wzorujący
się na muzyce Grzegorza Ciechowskiego. Festiwalowi towarzyszy wystawa

fotograficzna obrazująca
jego 10-letnią historię.
Piknik militarnohistoryczny 2728.08.2011
27.08.2011 – Inscenizacja
posterunków granicznych
polsko-niemieckich z dni
poprzedzających wybuch
II wojny światowej zorganizowana we współpracy
z Samodzielną Grupą
Odtworzeniową POMO- X Festiwal Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam to
RZE. Na terenie Fabryki jedna z imprez, które odbędą się
w CWRDW podczas tegorocznych wakacji
Sztuk powstaną dwa
posterunki graniczne:
polski i niemiecki. W trakcie trwania
skarb – cenny zbiór monet. Wystawa
pokazu przechodnie oraz goście będą
„Skarb Tczewski” przedstawia historię
legitymowani, zostaną wręczone karty
tego niezwykłego odkrycia.
mobilizacyjne od wojska polskiego
bądź przepustki graniczne od wojska
W chacie tczewskiego rybaka
niemieckiego. Przez cały czas trwania
W kamienicy, przy ulicy Podmurnej 12
rekonstrukcji okolice Fabryki Sztuk
przygotowano stałą ekspozycję obrazuoraz Urzędu Miasta będą patrolowane,
jącą życie dawnych tczewian nad Wisłą.
a na terenie miasta zostaną wywieIch zmagania z codziennością
szone obwieszczenia mobilizacyjne z
i ogromną rolę, jaką rzeka odgrywała
sierpnia 1939 r.
w życiu i funkcjonowaniu miasta.
28.08.2011 – inscenizacja wybuchu
W oparciu o wystawę zostały przygotoII wojny światowej w Tczewie na Bulwane ciekawe zajęcia edukacyjne przywarze Nadwiślańskim im. Sambora II
bliżające życie ludzi w dawnych czasach.
EKSPOZYCJE STAŁE:
„Tczew dawniej i dziś”
Stała wystawa plenerowa na Bulwarze Nadwiślańskim im. Sambora II
prezentująca zmiany w obliczu miasta
na przestrzeni XX i XXI wieku
„Torami tczewskiej kolei”
Stała ekspozycja na dziedzińcu Fabryki Sztuk upamiętniająca kolejarskie
tradycje Tczewa. Makieta mostu tczewskiego, lokomotywa, torowisko
z semaforem i zwrotnicą oraz zabytkowy budynek „poniatówka”, w którym
mieści się pracownia etnograficzna
gromadząca zbiory kultury ludowej, stanowią atrakcję dla zwiedzających. Ekspozycję uzupełnia wystawa plenerowa
prezentująca historię tczewskiej kolei.
Skarb Tczewski
W holu głównym Fabryki Sztuk możemy poznać jedną z tajemnic tczewskiej
ziemi. W roku 1976 odkryto w Tczewie

Zapraszamy grupy zorganizowane oraz
rodzinne na spacery po Tczewie.
Dla najmłodszych proponujemy czytanie bajek.
KONKURS!
„Wakacje z aparatem” 22.06.-16.09.2011
IV Konkurs Fotograficzny „Wakacje
z aparatem”. Finał w październiku
połączony z wystawą prac.
NAGRODA GŁÓWNA – CYFROWA
LUSTRZANKA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

można uzyskać telefonicznie:
058 530 44 81,
e-mail: centrum@cwrdw.tczew.pl,
bądź osobiście w siedzibie Fabryki
Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4.
Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej:
www.cwrdw.tczew.pl
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KRÓTKO
Z TCSiR NA SPORTOWO
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na wakacyjne rozgrywki:
– piłka nożna szkół podstawowych
(sztuczna trawa, ul. Ceglarska):
w poniedziałki – 4, 22, 18 i 25
lipca oraz 1, 8 i 22 sierpnia; początek godz. 9.30
– piłka nożna szkół gimnazjalnych
(sztuczna trawa, ul. Ceglarska):
w środy – 6, 13, 20, 27 lipca oraz
3, 10, 17 i 24 sierpnia; początek
godz. 9.30
– unihoc szkół podstawowych
i gimnazjalnych (boiska przy basenie): we wtorki – 5, 12, 19 i 26
czerwca oraz 2, 9, 16 i 23 sierpnia,
początek o godz. 9.30
– szkółka tenisowa (bezpłatna)
– korty przy basenie, w piątki
o godz. 10.00
– XIV Grand Prix Tczewa w
Siatkówce Plażowej (boiska przy
kompleksie basenów odkrytych),
w czwartki – 7, 14, 21 lipca oraz
11, 18 i 25 sierpnia, godz. 17.00.
UWAGA! Na zawodach wymagane jest posiadanie legitymacji
szkolnej.
Więcej informacji: TCSiR, ul Wojska Polskiego 28A, tel. 58 531 46 26,
www.tcsir.tcz.pl
W OGRODZIE SZTUK
24 lipca w Parku Centrum Kultury
i Sztuki odsłonięte zostaną tablice
„Ogród Sztuk” – „OS”. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 18.00. Zostali
na nią zaproszeni m.in. marszałek
Senatu RP oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, którzy
wraz z trzema tczewskimi Annami
mają odsłonić tablice. W programie
również zwiedzanie wystawy rzeźb,
obrazów, fotografii, występ Zbigniewa Flisikowskiego oraz przedstawienie „Wędrujące Eurydyki” – wspomnienie o Annie German (sala
CKiS). Pozostałe atrakcje to m.in.
zabawy, gry i konkursy dla dzieci,
malowanie „na żywo”, konkurs na
fraszkę i limeryk.
Wstęp na podstawie wejściówek,
które dostępne będą w CKiS w dniu
imprezy.
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Zajęcia edukacyjne – dla dzieci i młodzieży
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły na czas wakacji proponuje spotkania z historią oraz regionem, podczas których uczestnicy
zapoznają się „w sposób łatwy i przyjemny” z historią i kulturą Tczewa
oraz regionu kociewskiego, a także lekcje o sztuce. Propozycje tematów
dostępne są na stronie internetowej: www.cwrdw.tczew.pl.
Warsztaty edukacyjno-artystyczne:
plastyki obrzędowej,
malowania piaskiem,
baba jaga ze słomy,
kapelusz góralskiego zbójnika,
góralskie domki
papieru czerpanego,
archeologiczne,
plastyczne (Zabawa z zabytkami,
Decoupage – zdobienie przedmiotów serwetkami, Smak i dotyk
wykorzystany w malarstwie,
Projektowanie ubioru – collage),
w klasztornym skryptorium
– warsztaty pisarskie z epoki

średniowiecza,
rycerze, smoki i skarby. Kociewie w baśniach i legendach.

Warto wiedzieć...

Gdy ugryzie nas pies …

Wiosna i lato to czas spacerów i zabaw na wolnym powietrzu. Na spacery udają się również właściciele psów, nie zawsze pamiętając o założeniu kagańca, a spacerowicze często wkraczają na tereny podmiejskie, gdzie można spotkać „Burka”, który rozszerzył swoje terytorium
poza podwórko. Może wtedy nastąpić bliskie spotkanie z psimi zębami i wtedy oprócz bólu mamy dylemat – co robić dalej? Oczywiście konieczny jest kontakt z lekarzem, ale nim się do niego udamy, musimy
zająć się też psem, a właściwie jego właścicielem.
Po pierwsze należy ustalić kto jest
właścicielem psa, jak się zwierzę wabi,
jego płeć, ile ma lat, jaka jest jego rasa
i umaszczenie. Zapisujemy sobie te
dane (pamięć jest zawodna).
Następnie prosimy o okazanie
świadectwa szczepienia przeciw
wściekliźnie, może to być też odpowiedni wpis w książeczce zdrowia
psa. Niezależnie od tego, czy pies
był, czy nie był szczepiony, podlega on obowiązkowej ustawowej
obserwacji, dokonanej przez lekarza weterynarii. Obserwacja ta
ma na celu wykluczenie podejrzenia
wścieklizny. Polega ona na czterokrotnym badaniu w ciągu 15 dni psa doprowadzanego do lecznicy lub w miejscu jego pobytu. Decyzję o obserwacji
podejmuje właściwy terenowo Powiatowy Lekarz Weterynarii i zleca do
wykonania Urzędowemu Lekarzowi
Weterynarii. Po zakończeniu obserwacji Powiatowy Lekarz Weterynarii
wydaje decyzję potwierdzającą lub
wykluczającą wściekliznę. Obserwacja jest bezpłatna.

Co zrobić aby doszło do obserwacji?
Należy powiadomić lekarza weterynarii o fakcie pogryzienia, podając
uzyskane z wywiadu dane właściciela, jego psa oraz personalia osoby pogryzionej. Dokładne dane pozwolą na
obserwację właściwego psa. W przypadku, gdy są problemy z uzyskaniem
danych, można poprosić o pomoc Straż
Miejską lub Policję. W przypadku, gdy
ugryzie nas bezpański pies, pozostaje
nam tylko ta droga.
Wścieklizna jest groźną śmiertelną chorobą wirusową, ale należy
pamiętać, że nie każdy gryzący pies
jest chory na wściekliznę. Zadrapania
pazurami, które zdarzają się podczas
zabawy nie stanowią zagrożenia, gdyż
do rany musi się dostać ślina z wirusem. Dla uspokojenia można dodać,
że dzięki szczepieniom przeciw wściekliźnie zwierząt dzikich na terenie
naszego powiatu nie występuje ona
już od wielu lat.
Pozostaje mi życzyć przyjemnych
i bezpiecznych spacerów.
LEK. WET. JACEK SZWACZKA
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Wystawa inna niż wszystkie

ZABAWKI Z CZASÓW PRL

Dzieci chętnie bawiły się zabawkami,
które pamiętali ich rodzice

W kąciku Adama Słodowego można było samodzielnie wypalić obrazek

To wystawa inna niż wszystkie – nie tylko dlatego, że dla wielu zwiedzających to sentymentalny powrót do lat dzieciństwa, ale też dlatego, że większością eksponatów można było się pobawić. „Wystawa
zabawek epoki PRL-u” przygotowana została przez Centrum Kultury
i Sztuki oraz Kreatywne Muzeum Zabawek PRL. Okazuje się, że dla
dzisiejszych kilkulatków zabawki, którymi 20-30 i więcej lat temu bawili się ich rodzice w niczym nie ustępują współczesnym.
Ekspozycja otwarta została w Dzień
Dziecka w CKiS i od razu przyciągnęła wielu tczewian. Byli wśród nich
m.in. posłowie Ziemi Tczewskiej – Kazimierz Smoliński i Jan Kulas.
Dla jednych ta wystawa to podróż
sentymentalna do czasów młodości,
etapu wchodzenia w dorosłość. Dla
drugich PRL to zamierzchła epoka, której nigdy nie mieli okazji poznać, choć
często chcieliby dowiedzieć się o niej
czegoś naprawdę interesującego… Ci
starsi z rozrzewnieniem oglądali zbiory żołnierzyków, kolekcje historyjek
z gum do żucia („Donaldów”), opakowań
po czekoladach, matrioszki, wańkiwstańki, kalejdoskopy, samochodziki
i lalki, które zupełnie nie przypominają
współczesnych Barbie. Młodsi z zainte-

resowaniem oglądali zabawki, którymi
bawili się ich rodzice. W kąciku Adama
Słodowego można było samodzielnie
wykonać obrazek wypalanką, pograć
w gry zręcznościowe, zbudować wieże
z klocków, rozegrać mecz piłkarzykami, sprawdzić jak działa projektor czy
gramofon, obejrzeć bajki wyświetlane
z diaskopu.
W trakcie trwania wystawy czynny
był sklepik z gadżetami. Wśród sentymentalnych pamiątek z tamtych lat
znalazły się m.in.: widokówki, kalejdoskopy, pluszaki (m.in. Miś Uszatek),
pacynki przedstawiające bohaterów
ówczesnych bajek, a także współczesne zabawki łudząco przypominające
te z okresu PRL-u.
M.M.

W sklepiku można było kupić m.in.
Misia Uszatka

Kolekcja etykiet po czekoladach

Dzień Dziecka z Piotrusiem Panem

W FABRYCE SZTUK JAK W NIBYLANDII
Fabryka Sztuk jak co roku przygotowała niespodziankę dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka – tym razem była to podróż do Magicznej
Krainy Nibylandii.
Przekroczywszy wrota bramy parkowej wraz z Piotrusiem Panem
i Dzwoneczkiem goście Fabryki Sztuk
przenieśli się do krainy nieustannych
zabaw i najsmaczniejszych słodyczy.
Wśród atrakcji były m.in. spacer
z dzwoneczkiem po krainie Nibylandii, słuchanie historii o Piotrusiu
Panu, puszczanie papierowych łóde-

czek na wężowym jeziorze, odwiedzanie wyspy z Elfim Drzewem.
Z oferty CWRDW skorzystało wiele grup zorganizowanych z tczewskich
szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych. Wystawę chętnie odwiedzali też rodzice z dziećmi, dziadkowie
z wnukami.
M.M.

Dzień Dziecka

Aby strącić rożek ze słodyczami
potrzebna była pomoc Dzwoneczka
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Już po raz szósty

STUDENCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
ZAKOŃCZYLI ROK AKADEMICKI

Nowa tablica
na bulwarze

M. MYKOWSKA

P

rzy tarasie widokowym na Bulwarze Nadwiślańskim stanęła
nowa tablica informacyjna dotycząca Mostu Tczewskiego. Krótka
informacja na temat historii ponad
150-letniego mostu zredagowana
jest w języku polskim, niemieckim
i angielskim.
Tablicę przygotowano z inicjatywy Biura Promocji Urzędu Miejskiego. Zastąpiła ona starą, zniszczoną makietę, która ustawiona
została w 2007 r. – w 150. rocznicę
wybudowania obiektu.

14

Tczewski Uniwersytet III Wieku ma coraz więcej słuchaczy

instytucjami, co zaowocowało bogatszą ofertą zajęć i warsztatów.
W roku akademickim 2010/2011 odbyło się 17 wykładów o tematyce społecznej, regionalnej, zdrowotnej, dotyczących
profilaktyki i rehabilitacji, etyki, religii,
literatury, muzyki, historii. Odbywały
się też różnego rodzaju warsztaty, m.in.
kulinarne i artystyczne.

– Gratuluję Państwu odwagi, że
chcieliście zaangażować się w te zajęcia, systematycznie i bardzo aktywnie
w nich uczestniczycie – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa
i członek Senatu TUTW. – Życzę Wam
ciekawego spędzenia wakacji, a po nich
zapraszam do dalszej nauki.
M.M.

Marsz Pokoju

Rosjanie z Kurska odwiedzili Tczew
Grupa kilkudziesięciu Rosjan
z partnerskiego Kurska odwiedziła Tczew. W skład grupy wchodzili przedstawiciele stowarzyszeń,
organizacji i instytucji działających w Kursku. Przesłaniem ich
podróży był pokój na świecie.
Rosjanie spotkali się z prezydentem
Tczewa Mirosławem Pobłockim.
– Z Waszą wizyta związana jest bardzo szczytna inicjatywa – dążenie do
pokoju na świecie – powiedział prezydent. – Poprzez wzajemne kontakty
naszych narodów coraz lepiej się rozumiemy, a im bardziej się rozumiemy,
tym skuteczniej pokonujemy bariery,
które nas dzielą. To podstawa pokoju,
współpracy i przyjaźni. Mam nadzieję, że wizyta w Tczewie będzie dla
Was przyjemnym doświadczeniem.
Jak powiedziała nam Irina Agapova, kierowniczka grupy, Marsz Pokoju odbywa się po raz 21. – Naszym celem jest przekonanie ludzi, że mimo, iż
tyle lat minęło od zakończenia II wojny
światowej, nadal wiele regionów świa-

Społeczeństwo

M. MYKOWSKA

Uroczyste zakończenie roku akademickiego odbyło się w sali konferencyjnej Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły. Rozpoczęły
je artystyczne popisy przedszkolaków
z „Jodełki”. Po nich nadszedł czas na
podsumowanie minionego roku akademickiego. Jak podkreśliła Irena
Klein, prezes TUTW, wydarzeniem,
które podniosło rangę tczewskiego
uniwersytetu było powołanie Senatu
uczelni. I. Klein podziękowała wszystkim przyjaciołom uczelni, za ich czas,
życzliwość, zaangażowanie.
W ciągu minionego roku działalności TUTW zrealizował 5 projektów,
dofi nansowanych przez samorządy
miasta i powiatu – były to m.in. zajęcia gimnastyki usprawniającej, wycieczka integracyjna do Warszawy,
program edukacji diabetologicznej.
Pogłębiono partnerstwo z samorządami, organizacjami pozarządowymi,

M. MYKOWSKA

Tczewski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zakończył szósty rok działalności. Z roku na rok przybywa
studentów – nic dziwnego skoro
kierownictwo stowarzyszenia
wdraża coraz więcej pomysłów na
aktywne spędzanie czasu przez
tczewskich seniorów.

Prezydent Tczewa otrzymał
pamiątkową księgę

ta boryka się z konfliktami zbrojnymi.
Uważamy, że wzajemne poznanie się
narodów to podstawa zrozumienia
i przyjaźni, a więc i pokoju na świecie.
Rosjanie wyruszyli z Kurska 11
maja, swoją podróż zaplanowali na 11
dni. W tym czasie odwiedzili m.in. miasta w Rosji, na Białorusi, w Niemczech.
W Polsce oprócz Tczewa byli m.in. Bydgoszczy, Gdańsku, Dębnie, Poznaniu.
M.M.
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KADENCJA POSŁA JANA KULASA 2007-2011
Rzetelnie i pracowicie wypełniałem swoje obowiązki poselskie. Należałem do najaktywniejszych posłów. Pracowałem w najważniejszych komisjach sejmowych: Finansów Publicznych i Zdrowia. Pomimo kryzysu nasz rząd PO-PSL utrzymał wzrost gospodarczy, wspierał przedsiębiorczość. Obroniliśmy również status naszych, rodzinnych ogrodów działkowych.
Głosowałem za ważnymi świadczeniami dla obywateli: utrzymaniem
ulg rodzinnych na dzieci, waloryzacją
emerytur i rent, dalszymi podwyżkami dla nauczycieli. Studenci uzyskali
51 % ulgi w przejazdach publicznych!
Dla Tczewa i powiatu, mieszkańców ważne były następujące działania:
1. Przekonanie Ministerstwa Zdrowia dla wsparcia Szpitala Tczewskiego w kwocie 10, 6 miliona złotych, w ramach tzw. Planu „B”
2. Udział w ratowaniu Tczewa przed
powodzią, w tym w podjęciu decyzji
Wojewody Pomorskiego (23.05.2010)
o budowie tzw. rękawa wodnego
3. Praca w Komitecie Jubileuszu 750-lecia Miasta Tczewa, zainicjowanie
biografii księcia Sambora II, pomoc
w wydaniu znaczka pocztowego
4. Współpraca z Pomorską Specjalną
Strefą Ekonomiczną i pozyskanie
konkretnego inwestora dla Tczewa

5. Wizyta sejmowej Podkomisji Komisji Finansów Publicznych w Tczewie
i ocena modernizacji linii kolejowej
E 65 Gdynia–Tczew–Warszawa
6. Dwukrotne konsultacje w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego
w sprawie losu Tczewskiego Batalionu Saperów i jego mienia
7. Otwarcie filii Biura Posła do Parlamentu Europejskiego – Jarosława
Wałęsy
8. Współpraca z największymi tczewskimi organizacjami pozarządowymi
9. Zorganizowałem kilku sesji poświęconych dziedzictwu Szkoły
Morskiej, historii „Solidarności”
i nauczaniu duszpasterskiemu
Jana Pawła II
10. Mam istotny udział w pozyskaniu na własność działki, budynku dla Zespołu Szkół Katolickich
w Tczewie
11. Zainicjowałem i pilotuję Nagrodę
Grand Prix Marszałka Woj. Po-

morskiego na tczewski Festiwal
im. Grzegorza Ciechowskiego
12. Jestem członkiem Senatu i wykładowcą Tczewskiego Uniwersytetu
III Wieku
Interesuję się młodzieżą i sportem,
jestem też kibicem. Współpracuję
z Młodzieżową Radą Miasta Tczewa.
Współorganizuję wycieczki do Sejmu
i do Senatu. Wydałem kilka książek
(o Janie Pawle II, G. Ciechowskim,
Zdzisławie Jaśkowiaku), które służą
dobremu i patriotycznemu wychowaniu młodzieży.
Serdecznie dziękuję wszystkim
Tczewianom i organizacjom społecznym, działaczom PO, władzom samorządowym, podmiotom gospodarczym,
mojemu znakomitemu Biuru Poselskiemu, oddanym asystentom, za pomoc
w skutecznym wykonywaniu mandatu
poselskiego – dla dobra wspólnego.
Więcej na www.jankulas.pl
POSEŁ JAN KULAS

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkursy ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADAŃ
RADIOLOGICZNYCH KLATKI
PIERSIOWEJ
Prezydent Miasta Tczewa w ramach
realizacji programu profilaktyki
zdrowotnej zaprasza do składania
ofert w konkursie na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki
piersiowej dla mieszkańców miasta
Tczewa w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2011 r.
Szczegółowe warunki konkursu
i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie,
pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, pok.
nr 14-15 (pawilon) tel. (58) 77 59 382
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w terminie do dnia 14
lipca 2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 14 lipca br. o godz.
10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tczewie, sala nr 8. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do dnia 5 sierpnia
2011 r. do godz. 15.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu
bez podania przyczyny. Oferenci mają
prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

NA PRZEPROWADZENIE
BADAŃ WAD POSTAWY WŚRÓD
DZIECI KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA TCZEWA
Prezydent Miasta Tczewa w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej
zaprasza do składania ofert w konkursie
na przeprowadzenie badań wad postawy
wśród dzieci klas I szkół podstawowych
miasta Tczewa w terminie od zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2011 r.
Szczegółowe warunki konkursu
i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie,
pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, pok.
nr 14-15 (pawilon) tel. (58) 77 59 382
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w terminie do dnia 14
lipca 2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 14 lipca br. o godz.
10.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tczewie, sala nr 8. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do dnia 5 sierpnia
2011 r. do godz. 15.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu
bez podania przyczyny. Oferenci mają
prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Społeczeństwo

NA WYKONANIE SZCZEPIEŃ
OCHRONNYCH PRZECIWKO
GRYPIE
Prezydent Miasta Tczewa w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej
zaprasza do składania ofert w konkursie
na wykonanie w 2011 roku profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko
grypie dla mieszkańców miasta Tczewa,
którzy w danym roku kalendarzowym
mają 60 lat i więcej. W terminie od zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2011 r.
Szczegółowe warunki konkursu
i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie,
pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, pok.
nr 14-15 (pawilon) tel. (58) 77 59 382
Oferty należy składać w zamkniętej
kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miejskim
w Tczewie, w terminie do dnia 14 lipca
2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, sala
nr 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do dnia 5 sierpnia 2011 r. do godz. 15.30.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu
bez podania przyczyny. Oferenci mają
prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41
www.pee.tczew.pl
e-mail: pee@um.tczew.pl

Na warsztatach w Oceanarium

Program Edukacji Ekologicznej „Chrońmy Nasz Bałtyk”

minionym roku szkolnym Pracownia Edukacji Ekologicznej kontynuowała współpracę z Sekcją Edukacji
W
Akwarium Gdyńskiego, biorąc udział w projektach wy-

równujących szanse edukacyjne uczniów spoza Trójmiasta.
Dzięki tej współpracy duży odsetek dzieci i młodzieży to beneficjenci zajęć realizowanych w ramach różnych projektów
finansowanych zewnętrznie. Od 4 lat dużym zainteresowaniem cieszy się projekt „Minimonitoring czystości wód
przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej”, w którym do tej pory
wzięło udział już ok. 1000 uczestników z Tczewa.

W minionym roku szkolnym Pracownia Edukacji Ekologicznej przy UM w Tczewie zgłosiła do udziału w projekcie adresowanym do gimnazjalistów (finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku) 8 grup uczniów z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Tczewie (prawie 200 osób).
Program „Chrońmy Nasz Bałtyk” był skierowany do
uczniów z województwa pomorskiego. Jednym z jego elementów było uczestnictwo młodzieży w interaktywnych zajęciach związanych z charakterystyką i problemami Morza
Bałtyckiego.
Wszystkie elementy tego nowego projektu umożliwiają
efektywne dotarcie do uczestników zajęć, wyrobienie poczucia przynależności do otaczającego nas środowiska naturalnego i odpowiedzialności za jego stan.
Gimnazjaliści z Tczewa mogli nieodpłatnie wziąć udział w:
• interaktywnej prezentacji multimedialnej przybliżającej
cechy charakterystyczne Morza Bałtyckiego
• części warsztatowej w "Sali Bałtyckiej", gdzie zespołowo
poznawali cechy naszego morza w oparciu o elementy
ekspozycyjne Sali oraz uzupełniali indywidualne karty
pracy
• zajęciach laboratoryjnych "Mieszkańcy Bałtyku", podczas
których pracowali z lupą, binokularem i mikroskopem
• zwiedzaniu ekspozycji Akwarium Gdyńskiego.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 na zajęciach laboratoryjnych

Przejazdy grup na zajęcia zostały sfinansowane ze środków
UM w Tczewie przeznaczonych na edukację ekologiczną. Pozwoliło to uczniom wziąć udział w zajęciach niezależnie od
sytuacji materialnej.

Projekt „Chrońmy nasz Bałtyk” zakończył się w połowie
maja. Od czerwca nasi uczestnicy biorą udział w kolejnej
edycji „Minimonitoringu czystości wód…”. Do tego projektu
zostali zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Do tej pory popłynęli w krótki rejs po Zatoce oraz przebadali swoje próbki uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich
oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Pozostałe grupy pojadą
na warsztaty we wrześniu.
Więcej informacji na:
http://www.akwarium.gdynia.pl/edukacja/gdansk2011_
chronmy_nasz_Baltyk.html
http://www.akwarium.gdynia.pl/edukacja/gdansk2011_
minimonitoring.html
Dzieci chętne do udziału w ciekawych propozycjach edukacji ekologicznej nie muszą czekać aż do osiągnięcia wieku
szkolnego. Z inicjatywy PEE w minionym roku szkolnym
Oceanarium odwiedziło ok. 150 dzieci w wieku od 4-6 lat
z 3 przedszkoli. Dzieci wzięły udział w zajęciach „Mieszkamy nad Bałtykiem”.

Zajęcia w Sali Bałtyckiej – grupa z Gimnazjum nr 2

Przedszkolaki z „Jarzębinki” na zajęciach „Mieszkamy
nad Bałtykiem”
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41
www.pee.tczew.pl
e-mail: pee@um.tczew.pl

„Przyjaciel Przyrody”

Konkurs dla klas II i III z okazji Dnia Ochrony Środowiska

Już po raz dziewiąty uczniowie klas II i III zmierzyli
się podczas quizu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej organizowanego przez Bibliotekę Szkolną Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie przy współpracy
z Pracownią Edukacji Ekologicznej UM.
Taka forma obchodów Dnia Ochrony Środowiska przyczyniła się zarówno do rozwijania zainteresowań przyrodniczych,
jak i do dalszego pogłębiania współpracy międzyszkolnej.
Uczestnicy mogli też poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić
słownictwo z zakresu ekologii i przyrody.
18 maja w czytelni SP 12 spotkali się reprezentanci
wszystkich szkół podstawowych. Wśród nich byli między
innymi: „Obrońcy Ziemi”, „Ekodzieci”, „Mądre Orły”, „Ekobrygada”, „Wodne Bobry”, „Ekoludki”, „Krokusy”, Ekoasy”.
Dzieci pracowały zespołowo rozwiązując quizy, zagadki, rebusy, krzyżówki oraz wykonując inne zadania, dzięki którym prezentowały swoją wiedzę przyrodniczą oraz umiejętności dbania o środowisko.
Wszyscy członkowie zespołów otrzymali nagrody
– książki o tematyce przyrodniczej ufundowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej oraz dyplomy dla szkół wykonane przez organizatorów z SP 12. Trzynaście startujących
zespołów pokazało, że współpraca dla dobra własnego śro-

dowiska nie jest wcale
trudnym zadaniem.
Ba r d zo d z iękuje my Bibliotece Szkolnej
z „Dwunastki” za wieloletnią współpracę oraz
przygotowanie konkursu, a wszystkim szkołom za udział.

„Coś z niczego”

Przedszkolaki obchodziły Dzień Ochrony Środowiska

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne „Jodełka”
w Tczewie przy współpracy z Pracownią Edukacji
Ekologicznej UM już po raz trzeci zorganizowało
obchody Dnia Ochrony Środowiska, którego adresatami były wszystkie tczewskie przedszkola.
Celem imprezy, w której 8 czerwca wzięli udział reprezentanci wszystkich placówek, było rozbudzenie u dzieci
aktywnych postaw wobec środowiska, rozwijanie zainteresowań plastycznych, pogłębianie wiedzy i wzbogacanie
słownictwa z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, wskazanie sposobów ponownego użycia odpadów oraz – oczywiście – rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolami.
Wszyscy uczestnicy, serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez
gospodarzy, obejrzeli wspaniałą część artystyczną o tematyce morskiej – piosenki i tańce z elementami baletu, połączone
w interesujący spektakl w wykonaniu dzieci z „Jodełki”.
W części warsztatowej wszystkie zespoły ciężko pracowały pod nadzorem pań, wykonując z surowców wtórnych
bardzo pomysłowe „rzeźby”. Były tam m.in.: patron przedszkola „Pan Jarzębin” ☺, specjalna śmieciarka do wywozu
posegregowanych odpadów, kosz z kwiatami, domy ekologiczne, przedmioty codziennego użytku, zwierzęta, ludziki, a nawet rakieta do przewozu ludzi, którzy będą musieli
uciekać ze swojej zaśmieconej planety… Pomysłowość dzieci nie miała granic, a uzasadnienia wykonania poszczególnych rzeźb były zabawne i rzeczowe.
Wszyscy członkowie zespołów otrzymali nagrody – gry
edukacyjne o tematyce ekologicznej ufundowane przez
PEE. A wspaniały poczęstunek przygotowany dla dzieci
w ogrodzie, został poprzedzony wspólnym wystawieniem
wykonanych prac. Dziewięć scenek zostało połączonych
w jedną – dzieci pokazały, że umieją współpracować, dbać
o środowisko oraz przyszłość swojej planety.

Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolom za udział,
a gospodarzom za przygotowanie tej wspaniałej imprezy
edukacyjnej.

Środowisko
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Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
apewne wielu mieszkańców TczeZ
wa w drodze do pracy lub szkoły
niejednokrotnie zatrzymuje się przed

tablicą ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, żeby dowiedzieć się jaka ciekawa wystawa czy koncert odbędzie się
w najbliższym czasie. Nieaktualne już
plakaty zastępowane są nowymi i być
może niejednej osobie wydaje się, że te
stare są już nikomu niepotrzebne. Nic
bardziej mylnego. Otóż przekazywane
są do Sekcji Historii Miasta, bowiem
stanowią jeden z rodzajów dokumentów życia społecznego.
Zgod nie z def inicją zawa r tą
w „Encyklopedii wiedzy o książce”
dokumentami życia społecznego (zwanych w skrócie dżsami) są „materiały
[…] o krótkotrwałej w zasadzie wartości użytkowej, odzwierciedlające
różne przejawy życia współczesnego
[…] Mogą one mieć zarówno postać rękopiśmienną, maszynopisową, drukowaną, hektografowaną czy litografowaną, może to być zarówno fotografia,
mikrofilm, taśma lub płyta dźwiękowa...” Podstawową cechą dżsów jest
to, że nabierają wartości historycznej
w miarę upływu czasu. Rzeczywiście najnowsze plakaty nie cieszą się

dużym zainteresowaniem
czytelników, ale np. plakaty
z jubileuszowego 1960 roku
700-lecia nadania Tczewowi
praw miejskich stanowią nie
lada gratkę dla miłośników
historii naszego regionu.
Najczęściej przechowujemy w Sekcji Historii Miasta
afisze, plakaty i zaproszenia.
Ponadto mamy jednodniówki, foldery, katalogi, książki
telefoniczne, statuty, teksty
mów z różnych imprez, materiały z kampanii wybor- Oferta znanego grafologa i fakira z Afryki
czych i wiele innych rodzajów (ulotka, lata międzywojenne)
dokumentów. Szczególnie
chcielibyśmy Państwu polecić przedwojenne i okupacyjne dokumenty żySEKCJA HISTORII MIASTA
cia społecznego zachowane w zbiorach
znajduje się w Bibliotece Głównej
Sekcji. A są to: świadectwa szkolne,
przy ul. J. Dąbrowskiego 6.
legitymacje, dokumenty personalne,
Godziny otwarcia:
oferty handlowe, środki płatnicze....
poniedziałki-piątki 11:00-17:00
I na zakończenie warto dodać, że
środy 10:00-15:00
najstarszym tego rodzaju zbiorem jest
Kontakt:
list z 15 maja 1838 r.
tel. (58) 531-36-37 wew. 19
W następnym numerze „Panoramail: shm@mbp.tczew.pl
my Miasta” zaprezentujemy medale,
Serdecznie zapraszamy!
pieczęcie, mapy i ryciny.
MAŁGORZATA KRUK

Maj w bibliotece

Spotkania autorskie, wystawy i tajemnicza noc wśród książek
Maj uznawany jest za miesiąc książek i bibliotek. Spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawa,
Noc w Bibliotece – to propozycje, jakie przygotowała w minionych tygodniach dla swoich czytelników
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie.
W maju odbyły się dwa spotkania autorskie. Bibliotekę odwiedził Andrzej
M. Grabowski, znany jako Pan Tik
Tak i Profesor Ciekawski. Pan Andrzej
nie przyjechał sam, ale towarzyszyli
mu przyjaciele: Kulfon, Monika, Kot
Budzik, co szczególnie spodobało się
dzieciom. Drugie spotkanie odbyło się
z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza i było adresowane do gimnazjalistów. Kazimierz Szymeczko
zabrał młodzież w interesującą po-

18

dróż literacką po życiu
i twórczości naszego
Noblisty. Z okazji VIII
T ygodnia Bibliotek
została przygotowana
wystawa prezentująca prasę wydawaną
w Tczewie, a pochodzącą ze zbiorów biblioteki. Najstarsza
eksponowana gazeta
pochodziła z 1875 roku.
Z ca łą pewnością,
wielką atrakcją dla
młodszych czytelników tczewskiej biblioteki była magiczna noc
wśród książek. Przedstawienie edukacyjne z udziałem bibliotekarzy, teleturniej „Kocham Cię,
Polsko!”, wizyty niespodziewanych
gości: dbającej o porządek Adelajdy,
Ducha Zniszczonej Książki Vollumenny Gutenberg, obywatelki Republiki Żuławskiej Cioci Madzi, szuka-

Biblioteka

nie skarbu na Zapomnianym Strychu
– to główne niespodzianki, przygotowane specjalnie na tę okazję.
Przez cały miesiąc czytelnicy, którzy zapomnieli oddać książek w terminie, mogli to zrobić bez ponoszenia
konsekwencji finansowych.
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Dni Ziemi Tczewskiej za nami

DUŻO MUZYKI, FAJERWERKI I REJSY STATKIEM

Wspinaczka po drabince linowej
– tylko dla odważnych

M. MYKOWSKA

Wiceprezydent Zenon Drewa wręczał
nagrody laureatom konkursów

BRAMA, Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Organizacje pozarządowe informowały o swojej działalności, organizowały
zabawy i konkursy. Niespodzianki dla
dzieci przygotowali też strażacy (m.in.
kąpiel w pianie). Jak co roku nie zabrakło wesołego miasteczka i stoisk z małą
gastronomią.
Ogromną atrakcją tegorocznych
Dni Ziemi Tczewskiej okazały się rejsy
statkiem po Wiśle. Początkowo zaplanowano je co dwie godziny, ale z uwagi na
dużą liczbę zainteresowanych, rejsy odbywały się częściej. Na przystani ustawiały się kolejki chętnych.
W ramach Dni Ziemi Tczewskiej,
na kortach przy basenie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego oraz XVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa
Kruży (w hali sportowej II LO).
Podczas święta miasta w Tczewie
gościły delegacje z miast partnerskich.
Tym razem przyjechali goście z Beauvais (Francja), Aizkraukle (Łotwa), Birżai
(Litwa) i polskiego Dębna.

M. MYKOWSKA

Kąpiel w pianie zafundowali najmłodszym strażacy

M. MYKOWSKA

M. MYKOWSKA

Zespół „Balkan Sevdah”

M. MYKOWSKA

Kasia Kowalska, Afromental i bałkańskie rytmy w wykonaniu grupy
„Balkan Sevdah”, rejsy statkiem po
Wiśle, dyskoteka pod gwiazdami,
fajerwerki i mnóstwo atrakcji dla
dzieci – tak było podczas tegorocznych Dni Ziemi Tczewskiej. Mimo
dość kapryśnej aury, publiczność
dopisała.
Oprócz największych gwiazd tegorocznego święta miasta, a więc Kasi Kowalskiej i grupy Afromental, scena na
bulwarze gościła wielu innych wykonawców i przez trzy wieczory rozbrzmiewała muzyką. Występowały zespoły
trójmiejskie, tczewskie, prezentowały
się młode talenty, uczestnicy sekcji działających w Centrum Kultury i Sztuki,
przedszkolaki, uczniowie tczewskich
szkół. Na zakończenie mieliśmy okazję
posłuchać muzyki bałkańskiej. Przez
dwa dni na bulwarze odbywał się Jarmark Sambora, gdzie można było kupić
m.in. artykuły rękodzieła artystycznego,
biżuterię, książki. Można było też zmierzyć ciśnienie krwi i wpisać się na listę
potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Harcerze rozbili obóz – do wspólnej zabawy i poznania obozowego życia zapraszali dzieci i młodzież. Swoje stanowisko
mieli krótkofalowcy i ratownicy WOPR.
W drewnianych chatach ulokowały się
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Miejska Biblioteka Publiczna,
Tczewskie Towarzystwo Kulturalne

Rejsy statkiem cieszyły się ogromną popularnością
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