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 Nowe mieszkania 
dla 36 rodzin

 Trwają prace 
przy budowie 

zintegrowanego węzła 
transportowego

 Nagrody 
dla najzdolniejszych –

wnioski do 31 
października 

  Powszechny Spis 
Rolny – rachmistrzowie 

odwiedzą ok. 600 
tczewian

  IN MEMORIAM – 
IX Festiwal Grzegorza 

Ciechowskiego – 
28 sierpnia

 Międzynarodowa 
sztafeta przebiegła 

przez Tczew

12 TYSIĘCY METRÓW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI HAN-
DLOWO-USŁUGOWEJ, podziemny parking, kino z trze-
ma salami łącznie na około 500 miejsc i całkowita 
zmiana wizerunku okolic dworca PKP – tak wyglą-
dać ma pierwsza w Tczewie nowoczesna galeria 
handlowa. W wyniku przetargu wyłoniony 
został inwestor. Na zbudowanie galerii 
ma maksymalnie trzy lata.

JEST INWESTOR – BĘDZIE GALERIA
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ILU NAS JEST?
•  30 czerwca 2010 r. w Tczewie zameldowane były 60 173 

osoby, w tym 59 084 na pobyt stały i 1089 na pobyt cza-
sowy. Od 1 czerwca ubyło 7 mieszkańców miasta.

•  Na początku sierpnia w Tczewie zameldowanych było 60 109 
osób, w tym 59 079 na pobyt stały i 1030 na pobyt czasowy. 
Od początku lipca ubyło 64 mieszkańców miasta.

XLVIII SESJA
Proponowany porządek obrad  XLVIII sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 sierpnia 2010 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 dnia 

24 czerwca 2010 r.
5.  Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie XXX-lecia 

powstania „Solidarności”.
6.  Wystąpienie ks. dziekana Stanisława Cieniewicza z oka-

zji XXX-lecia powstania „Solidarności”.
7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
8. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okre-

sie od 24 czerwca do 25 sierpnia 2010 r. 
II . Część druga:
9.  Informacja z realizacji Programu rozwoju sportu za lata 

2008-2010.
10.  Informacja o stanie powietrza na terenie miasta Tczewa 

w latach 2008-2009.
11.  Informacja z wykonania budżetu miasta i  planu fi nanso-

wego instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
12.  Informacja z postępu prac nad zmianą studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
13.  Informacja z realizacji zgłoszonych interpelacji w I półroczu 2010 r.
14.  Podjęcie uchwał w sprawie:
14.1 określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniu ratowni-
czym lub szkoleniu pożarniczym,

14.2 likwidacji zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Tczew 
– Przedszkola Nr 8 z  Oddziałami Integracyjnymi w Tcze-
wie, przy ul. Jodłowej 6, celem przekształcenia w jednost-
kę budżetową o tej samej nazwie,

14.3 likwidacji zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Tczew 
– Przedszkola Nr 9 w Tczewie, przy ul. Kościuszki 18, celem 
przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie,

14.4 nadania nazwy wiaduktowi położonemu na Starym Mie-
ście, przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Gdańsk 
– Bydgoszcz, łączącemu ul. Gdańską z ul. 1 Maja, 

14.5 uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dyrek-
torowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

14.6 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego po-
wierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania 
własnego gmin w zakresie utrzymywania składowisk odpa-
dów i ich unieszkodliwiania, z gminami: Miejska Malbork, 
Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare 
Pole, Gmina Tczew, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, 
Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, 
Sztutowo, Cedry Wielkie, Miejska Pruszcz Gdański, Gmina 
Pruszcz  Gdański, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie,

14.7 powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania 
na rzecz Gminy Miejskiej Tczew usługi  publicznej w zakresie 
utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania,

14.8 wyrażenia zgody na wzniesienie „Pomnika XXX-lecia So-
lidarności”,

14.9 oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew 
położonej na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie,

14.10 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania 
i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew.

15.  Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
16.  Wolne wnioski, oświadczenia.

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

– Klucze do nowych mieszkań otrzymali lokatorzy zajmują-
cy do tej pory lokale komunalne, które mają zostać przekwalifi -
kowane na lokale socjalne. Są to rodziny, które regularnie opła-
cały czynsz i nie mają zadłużenia wobec gminy. Poza tym do 
lokalu wprowadzili się dotychczasowi lokatorzy tych budynków 
na Starym Mieście, które przeznaczone będą do rewitalizacji 
– powiedział Mirosław Pobłocki, wiceprezydent Tczewa. 

Przy ul. Prostej trwa budowa kolejnych dwóch bloków. Ter-
min zakończenia inwestycji upływa z końcem listopada, a na 
przełomie grudnia i stycznia bloki mają zostać zasiedlone. Doce-
lowo na ul. Prostej powstać ma osiedle liczące 8 budynków.

Ostatnie wielomieszkaniowe budynki komunalne oddane 
zostały w 2008 r. – przy ul. Armii Krajowej i Nowowiejskiej.

M.M.

Na Prostej

Nowe mieszkania dla 36 rodzin

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

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

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

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

Biuro Promocji Urzędu Miej-
skiego w Tczewie rozpoczęło 
akcję umieszczania tablic in-
formujących o patronach ulic. 
– Tablice już się pojawiają, 
oprócz imienia i nazwiska, 
zawierają krótką informację 
oraz datę urodzenia i śmierci 
patrona ulicy – mówi Ludwik 
Kiedrowski, kierownik 
Biura Promocji UM. – Jako 
pierwsze przygotowane zosta-
ły tablice dotyczące ulic Koś-
ciuszki, Jagiełły, Sobieskiego, 
Mickiewicza i Słowackiego. 
Wkrótce pojawią się kolejne.

Poznaj patronów tczewskich ulic

Tablica przy ul. Kościuszki, 
umieszczona na budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Zintegrowany węzeł transportowy

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE

Aktualności

Trwają prace związane budową 
infrastruktury zintegrowanego 
węzła transportowego. To jedna 
z największych inwestycji reali-
zowanych przez samorząd mia-
sta Tczewa. Jej koszt wynosi ok. 
25 mln zł. Prace rozpoczęły się 
w lipcu i postępują zgodnie z har-
monogramem.
Ze względu na prace budowlane ko-
nieczne było przeniesienie przystan-
ków autobusowych z ul. Pomorskiej 
na al. Zwycięstwa. Zaraz potem ogro-
dzono teren budowy, rozpoczęto zry-
wanie nawierzchni ul. Pomorskiej. 
Wkrótce rozpoczną się prace związane 
z przebudową istniejących instalacji 
podziemnych – elektrycznych, wod-
no-kanalizacyjnych, teletechnicznych. 
Jeszcze w sierpniu ma się rozpocząć 
rozbiórka nawierzchni bocznego od-
cinka ul. Gdańskiej (uliczka między 
cmentarzem a sklepem NETTO, tzw. 
Nowokolejowa).

Umowa między miastem a wyko-
nawcą zintegrowanego węzła trans-
portowego podpisana została 22 czerw-
ca. Projekt uzyskał dotację w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego (RPO 
WP). Wartość dofi nansowania to ok. 
15,5 mln zł. Prace związane z budo-
wą węzła wykonuje konsorcjum fi rm 
– spółka Dekpol oraz fi rma B&W. 

– Pomysł zreorganizowania oko-
lic dworca i zlokalizowania tam cen-
trum usług transportowych przewijał 
się przez kilka kadencji samorządu – 
powiedział Zenon Odya, prezydent 
Tczewa. – Kolejne Rady Miejskie po-
pychały sprawę do przodu, zaś dzięki 
zrozumieniu szefów Zakładu Nieru-
chomości PKP udało się miastu przejąć 
tereny, na których inwestycja powsta-
nie. W przygotowanie inwestycji zaan-
gażowanych było wielu urzędników, 
z wiceprezydentem Mirosławem Po-
błockim na czele. Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego uznał projekt za 
ważny dla rozwoju komunikacyjnego 

Pomorza i zdecydował przyznać nam 
unijne dofi nansowanie. Realizacja tej 
wielomilionowej inwestycji jest  możli-
wa także dzięki temu, że przez ostatnie 
lata ograniczaliśmy nadmierne zadłu-
żanie budżetu, oszczędzaliśmy pienią-
dze, aby możliwe było zabezpieczenie 
udziału własnego w projekcie. 

Jak powiedział wiceprezydent 
Mirosław Pobłocki, od chwili gdy 
pojawiła się idea utworzenia aglome-
racji trójmiejskiej, Tczew aspirował 
to tego, by stać się południową brama 
metropolii. Dworzec PKP w Tczewie 
jest jednym z trzech najważniejszych 
dworców kolejowych na Pomorzu. Ob-
sługując rocznie dwa i pół miliona pa-
sażerów, zalicza się do dworców klasy 
A, charakteryzujących się największą 
przepustowością w kraju. Usprawnie-
nie funkcjonowania tczewskiego wę-
zła komunikacyjnego, zamykającego 
oś systemu szybkiej kolei Trójmiasta, 
ma strategiczne znaczenie dla dal-
szego rozwoju aglomeracji i całego 
regionu. Węzeł zajmuje obszar 5 ha 
i docelowo ma obsługiwać co najmniej 
ośmiu przewoźników kolejowych i au-

Plac budowyPlac budowy

W imieniu samorządu miasta umowę 
podpisał wiceprezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, zaś w imieniu wykonawcy – Mariusz 
Tuchlin, prezes zarządu firmy Dekpol

tobusowych. Pozwoli to pasażerom na 
usprawnienie ich podróży na trasach 
koordynowanych połączeniami auto-
busowymi i kolejowymi. 

Zakres prac budowlanych zakłada 
wybudowanie parkingu naziemnego 
z 252 miejscami postojowymi i nowego 
układu drogowego z tunelem, zapew-
niającym bezpieczne koordynowanie 
ruchu samochodowego. Powstanie 12 
miejsc odjazdowych komunikacji au-
tobusowej, 16 miejsc postojowych dla 
autobusów i 11 dla minibusów. Przy-
jazny, bezpieczny dla pieszych plac 
dworcowy wyposażony będzie w tabli-
ce informacyjne i automaty biletowe. 

M.M.

Tczewscy rajcy zdecydowali przekazać 
gminie Sandomierz 50 tys. zł z budże-
tu miasta jako pomoc dla osób poszko-
dowanych w powodzi. Uchwałę w tej 
sprawie przyjęto jednogłośnie podczas 
czerwcowej sesji. 

W uzasadnieniu do uchwały czyta-
my: W wyniku powodzi w Sandomierzu 
tysiące osób utraciło dach nad głową. 
Gmina Miejska Tczew postanowiła wes-
przeć poszkodowanych udzielając dota-
cji celowej w wysokości 50 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, zarówno ustawy o fi nansach 
publicznych, jak i ustawy o samorzą-
dzie gminnym jednostki samorządu 
terytorialnego mogą udzielić pomocy 
rzeczowej i fi nansowej dla innych jed-
nostek samorządu terytorialnego, o ile 
organy stanowiące tych jednostek wy-
rażą taką wolę w drodze uchwały.

50 tys. zł dla Sandomierza
W wyremontowanej kamienicy 
przy ul. Wąskiej 32-33 otwarto cen-
trum monitoringu wizyjnego. Jego 
powstanie jest efektem realizacji 
Programu Rewitalizacji Miasta 
Tczewa oraz programu budowy 
społeczeństwa informacyjnego.
– Dotychczasowe centrum monitoringu 
mieściło się na pl. Piłsudskiego i posia-
dało 24 kamery. Nowe przedsięwzię-
cie będzie swym zasięgiem obejmować 
również teren rewitalizowany, gdzie 
w ramach projektu zamontowanych 
zostanie 16 nowych kamer – wyjaśnił 
Mirosław Pobłocki, wiceprezydent 
Tczewa. – System kamer rozbudo-
wywany będzie w zależności od środ-
ków fi nansowych miasta. Ostatecznie 
planowane jest zamontowanie od 80 
do 100 kamer. Nadzór nad obiektem 

Otwarcie Centrum Monitoringu

Będzie bezpieczniej

przejęła Straż Miejska. Dodatkowo zo-
staną utworzone 3 stanowiska obsługi 
monitoringu. 

Zakres inwestycji obejmuje rów-
nież zakup i montaż światłowodów, 
które umieszczone zostaną w kanali-
zacji teletechnicznej.

Prezydent Zenon Odya przeciął wstęgę Prezydent Zenon Odya przeciął wstęgę 
ofi cjalnie otwierając nowy obiektofi cjalnie otwierając nowy obiekt
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Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego był goś-
ciem tczewskich radnych. Podczas 
czerwcowej sesji Rady Miejskiej 
marszałek wręczył prezydentowi 
Tczewa decyzję Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego w sprawie przy-
znania Tczewowi ponad 10 mln zł 
dotacji na zadania związane z rewi-
talizacją Starego Miasta. 
Dotacja przyznana została na realiza-
cję projektu pn. „Rewitalizacja strefy 
A obszaru zdegradowanego Starego 
Miasta w Tczewie”. Całkowity koszt 
zadania to 21,6 mln zł, z czego nieco 
ponad 15 mln zł to koszty kwalifi -
kowane, czyli takie które mogą być 
dofi nansowane z funduszy unijnych. 
Zarząd Województwa Pomorskiego 
zdecydował pokryciu z unijnej kasy 70 
proc. tych kosztów. Tczewski projekt 
jest dofi nansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007-13.

– Tczewski projekt został bardzo do-
brze oceniony przez Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz ekspertów – po-
wiedział marszałek Struk. – To projekt 
atrakcyjny dla miasta i mieszkańców. 
Niezwykłą wartością jest udział w pro-
jekcie wielu partnerów, ale przez to jest 
on bardzo trudny. Rewitalizacja nie pole-
ga wyłącznie na odnowieniu budynków, 
dróg, zieleni. To projekt bardzo mocno 
aktywizujący społeczność lokalną. Dzię-
ki niemu mieszkańcy podnoszą swoje 
kwalifi kacje, ale też czują się gospoda-
rzami swojej dzielnicy, mają wpływ na 
to, co się dzieje na Starym Mieście. 

Jak powiedział Mieczysław Struk, 
bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji 
w sprawie przyznania dofi nansowania, 
było to, że projekt rewitalizacyjny wiąże 

się z innymi projektami realizowanymi 
przez Tczew. Marszałek przypomniał ta-
kie inwestycje jak utworzenie CWRDW, 
„Infrastruktura turystyczna drogi wodnej 
Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tcze-
wie i Kłajpedzie”, Dom Przedsiębiorcy 
w Tczewie ( w trakcie realizacji). 

– To jeden z najtrudniejszych tczew-
skich projektów – powiedział Mirosław 
Pobłocki, wiceprezydent Tczewa oma-
wiając najważniejsze założenia pro-
jektu. – Nie jest prostą inwestycją – to 
współdziałanie z innymi podmiotami, 
to projekt łączący cele gospodarcze, spo-
łeczne, kulturalne.

Jak przypomniał M. Pobłocki, re-
witalizacja nie jest w Tczewie nową ideą. 
Myślenie o niej rozpoczęło się w 1996 
roku. W 2004 r. myślenie to „ubrane zo-
stało w dokumentację”, a dwa lata później 
sprecyzowane zostały konkretne działa-
nia. Powstał „Program Rewitalizacji Mia-
sta Tczewa”, zaktualizowany przez Radę 
Miejską w 2009 r.

Pierwsze efekty rewitalizacji miesz-
kańcy mogą już dostrzec. Niedawno od-
dana została do użytku Droga Widoko-
wa łącząca Stare Miasto z nabrzeżem 
Wisły. W ciągu najbliższych lat powsta-
ną kolejne – Droga Spacerowa i Szlak 
Forteczny.

Małgorzata Mykowska

Marszałek Mieczysław Struk

Krótki rys historyczny przedstawił 
Krzysztof Korda, radny Rady Miej-
skiej, przewodniczący Komisji Polityki 
Społecznej. Powstanie Warszawskie wy-
buchło 1 sierpnia 1944 r. W założeniach 
miało trwać kilka dni, tymczasem za-
kończyło się po 63 dniach ciężkich walk. 
– Decyzja o rozpoczęciu walki była de-
cyzją tragiczną, niemal jak w antycznej 
tragedii – nie było dobrego wyjścia - mó-
wił Krzysztof Korda. – Walkę podjęło 
37 żołnierzy Armii Krajowej, około 700 
z Narodowych Sił Zbrojnych oraz 270 
z Armii Ludowej. Do stolicy przyby-
wali żołnierze z całego kraju, również 
mieszkańcy Tczewa. Gdy rozpoczynało 
się powstanie, zaledwie co czwarty po-

Tczewianie uczcili 66. rocznicę Powstania Warszawskiego
Tczewianie uczcili 66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy 
obelisku w Parku Kopernika spotkali się kombatanci, władze samorzą-
dowe miasta i powiatu, żołnierze, harcerze i mieszkańcy Tczewa po to, by 
uczcić pamięć o bohaterach jednego z najbardziej dramatycznych wyda-
rzeń naszej historii. Pod obeliskiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

wstaniec miał broń, większość liczyła, 
że uda się ją zdobyć w czasie walki. Pod-
czas powstania w walkach i egzekucjach 
zginęło łącznie ok. 200 tys. osób. To ok. 
czwarta część społeczeństwa Warszawy 
sprzed powstania.

– Spotykamy się w 66. rocznicę wy-
buchu powstania, aby powiedzieć, że 
pamiętamy – mówił Mirosław Pobło-
cki, wiceprezydent Tczewa. – 66 lat to 
długo, to kilka pokoleń. Dla wielu z nich 
powstanie to już tylko karta z historii. 
Ważne, aby młodzi ludzie pamiętali 
i wyciągnęli naukę z tamtych tragicz-
nych doświadczeń naszego narodu, aby 
na historię spojrzeli przez pryzmat swo-
ich dziadków, pradziadków – bohaterów 

tamtych czasów. To dzięki nim możemy 
dziś żyć w wolnym kraju.

1 sierpnia na urzędach państwo-
wych, samorządowych oraz w miejscach 
publicznych wywieszone zostały fl agi 
narodowe. O godz. 17.00 rozległ się 
dźwięk syren alarmowych – w hołdzie 
bohaterom powstania.

M.M.

Pod obeliskiem złożono kwiaty

W ciągu kilku ostatnich ty-
godni pożegnaliśmy Mariana 
Ośkę, byłego prezesa Zarzą-
du Miejskiego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Tcze-
wie oraz Lecha Stolińskiego, 
dyrektora Gimnazjum nr 3 
w Tczewie.

Marian Ośka był osobą ogromnie 
oddaną działalności na rzecz Ochot-
niczej Straży Pożarnej, szczególnie 
zależało mu na tym, aby strażacką 
profesję, a przy tym zasady bezpie-
czeństwa, poznały dzieci i młodzież. 
Stąd m.in. organizowany przez Za-
rząd Miejski OSP, przy ogromnym 
zaangażowaniu M. Ośki, Turniej 
Wiedzy Pożarniczej, w którym ry-
walizowali uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Marian Ośka zmarł 
w wieku 71 lat.

Lech Stoliński zmarł nagle 12 
sierpnia. Miał 53 lata. Był absol-
wentem Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku. Ukończył 
ją w 1988 r. Na tej samej uczelni 
podjął podyplomowe studia trener-
skie, które ukończył w 1998 r. Był 
nauczycielem w Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 2, potem w Zespole 
Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Tczewie (w latach 1991-99 
pełnił tam funkcję wicedyrektora). 
Od 1999 r. był dyrektorem Zespołu 
Szkół nr 3 w Tczewie, a od 2001 r. 
dyrektorem Gimnazjum nr 3. Był 
też radnym powiatowym.

Wielką pasją Lecha Stoliń-
skiego był sport, szczególnie piłka 
ręczna.

Rewitalizacja 

Marszałek chwali tczewski projektOdeszli od nas
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– Co zdecydowało o wyborze oferty 
fi rmy z Białej Podlaskiej?

– Przede wszystkim było to nie-
szablonowe podejście do kształtu 
i architektury obiektu, przez co galeria 
handlowa bardziej się wpisuje w wy-
gląd pierzei ul. Gdańskiej i Pomorskiej. 
Jest to obiekt ciekawie zaprojektowa-
ny, nie sprawia wrażenia monumen-
talnej budowli. Drugim atutem był 
sposób wykorzystania powierzchni 
wewnętrznej, a także wielkość garażu 
podziemnego i liczba miejsc ogólno-
dostępnych – z parkingu będzie moż-
na korzystać także poza godzinami 
otwarcia galerii. Bardzo istotna była 
również cena uzyskana w przetargu. 
Oferta z Białej Podlaskiej – 7 mln zł, 
znacznie przekraczała propozycję kon-
kurencyjnej fi rmy. Te 7 mln zł to za-
proponowana wartość nieruchomości, 
która jest podstawą do ustalania opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego. 
W tym roku wpłynie pierwsza wpłata 
w wysokości 20 proc. czyli 1,4 mln zł, 
a od przyszłego roku corocznie otrzymy-
wać będziemy 8 proc. czyli 560 tys. zł.

– Firma, która wygrała przetarg nie 
jest znana w Tczewie. Czy wykonywa-
ła wcześniej podobne inwestycje?

12 tysięcy m2 na handel i usługi

JEST INWESTOR – BĘDZIE GALERIA
Znamy już fi rmę, która będzie re-
alizowała galerię handlową przy 
dworcu PKP w Tczewie. Zgodnie 
z decyzją specjalnie powołanej 
komisji, przetarg na użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat nieru-
chomości przeznaczonej pod bu-
dowę galerii handlowej z kinem 
wygrała fi rma B. Paczóski Biuro 
Prawno-Finansowe INWESTOR 
z Białej Podlaskiej.
W odpowiedzi na przetarg wpłynęły 
dwie oferty. Otwarto je 30 lipca, ale 
dopiero 10 sierpnia komisja wydała 
werdykt. W skład gremium wcho-
dzili: Mirosław Pobłocki, wicepre-
zydent Tczewa, Sebastian Justyń-
ski, naczelnik Wydz. Gospodarki 
Mieniem Komunalnym, Stanisław 
Marciniak oraz Hanna Maciej-
kiewicz z Wydz. Gospodarki Mie-
niem Komunalnym, Danuta Mo-
rzuch-Bielawska, naczelnik Wydz. 
Planowania Przestrzennego, Arlena 
Haase-Witczak, miejski konserwa-
tor zabytków oraz Dariusz Śliwiń-
ski, kierownik projektu transporto-
wego węzła integracyjnego.

Galeria handlowa zbudowana zo-
stanie w sąsiedztwie powstającego 
transportowego węzła integracyj-
nego. Powierzchnia handlowo-usłu-
gowa to ok. 12 tys. m2. Kondygnacje 
podziemne zostaną wykorzystane na 
parking, przy czym na tzw. poziomie 
0 będzie dodatkowo supermarket 
spożywczy, wyżej inne sklepy i punk-
ty usługowe oraz kino.

Rozmowa z Mirosławem Pobłockim, wiceprezydentem Tczewa
– Firma wykazała, że ma doświadcze-

nie w tego typu inwestycjach. Jest ona au-
torem m.in. galerii handlowych w Skarży-
sku-Kamiennej i Białej Podlaskiej. 

– Duże oczekiwania tczewian wiążą 
się z kinem, które ma powstać w no-
wym obiekcie.

– Koncepcja obejmuje trzy sale 
kinowe, łącznie na około 500 miejsc. 
Kino znajdować się będzie na ostatniej 
kondygnacji budynku. Mam nadzieję, 
że to zaspokoi apetyt tczewskich kino-
manów i uatrakcyjni ofertę kulturalną 
naszego miasta.

– Czy wyłoniona oferta spełnia ocze-
kiwania miasta?

– Tak. Oferta była oceniana przez 
7-osobowy zespół, który zdecydowaną 
większością głosów wybrał właśnie tę 
propozycję. Zależało nam na uatrakcyj-
nieniu wizerunku Tczewa w okolicach 
dworca PKP, zwłaszcza, że obecnie 
trwa tam budowa, wspieranego przez 
unijne fundusze, zintegrowanego wę-
zła transportowego. Rezultatem obu 
tych inwestycji będzie nie tylko zdecy-
dowana zmiana wizualna tego miejsca, 
usprawnienie komunikacji, ale także 
to, że tczewianie otrzymają lepszą moż-

liwość zaspokajania swoich potrzeb 
kulturalnych, konsumpcyjnych.

– Kiedy mamy szansę zrobić pierw-
sze zakupy w galerii?

– Rozpoczęcie budowy, czyli wybu-
dowanie fundamentów musi nastąpić 
nie później niż przed upływem roku 
od daty podpisania aktu notarialnego, 
zaś zakończenie budowy, czyli wybu-
dowanie budynku w stanie surowym 
zamkniętym – nie później niż przed 
upływem trzech lat od tej daty. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Małgorzata Mykowska

Wizualizacja galerii handlowej (po lewej stronie widać budynek dworca PKP)

Widok od strony ul. Pomorskiej 
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Od 1 września do 31 października na tere-
nie całego kraju zostanie przeprowadzony 
Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierw-
szy spis realizowany od czasu przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej i jedno-
cześnie pierwszy przeprowadzony na tym 
samym terenie i w tym samym zakresie te-
matycznym we wszystkich 27 państwach 
członkowskich UE. Już od 9 do 23 sierpnia 
przeprowadzono obchód przedspisowy 
mający na celu weryfi kację lokalizacji go-
spodarstw rolnych oraz danych adresowych ich właścicieli.

Społeczeństwo

Spisem zostanie objętych około 600 
mieszkańców Tczewa. Są to osoby za-
meldowane w Tczewie, ale należące 
do nich grunty rolne nie muszą znaj-
dować się na terenie naszego miasta. 
W Tczewie pracować będzie dwóch 
rachmistrzów spisowych, każdy z nich 
zaopatrzony zostanie w odpowiednią 
legitymację. Zanim przystąpią do pra-
cy, przejdą przeszkolenie i złożą przy-
rzeczenie, zobowiązując się do zacho-
wania tajemnicy spisowej. Wszystkie 
zbierane i gromadzone w spisie dane 
indywidualne i dane osobowe są pouf-
ne i podlegają szczególnej ochronie, są 
objęte tajemnicą statystyczną.

Istnieją trzy możliwości uczestnicze-
nia w spisie:
–  poprzez Internet (na stronie www.

stat.gov.pl) w terminie od 1.09 do 
17.10.2010 r.

–  poprzez ankieterów statystycz-
nych (telefonicznie) w terminie od 
8.09 do 31.10 2010 r.

–  podczas wizyty rachmistrza spiso-
wego w terminie od 8.09 do 31.10 
2010 r.

Spisem objęte zostaną m.in. 
– ogólna charakterystyka gospodar-

stwa rolnego
–  użytkowanie gruntów i powierzch-

nia zasiewów
–  zwierzęta gospodarskie
–  ciągniki, maszyny rolnicze, urządzenia

Od 1 września

Powszechny Spis Rolny

–  zużycie nawozów
–  pracujący w gospodarstwie rol-

nym 
–  struktura dochodów gospodar-

stwa rolnego z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego oraz korzy-
stanie z programów wsparcia dla 
rolnictwa

–  metody produkcji rolniczej (wpływ 
rolnictwa na środowisko).
Badanie dotyczyć będzie stanu 

na dzień 30 czerwca 2001 r. lub okre-
su od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 
2010 r. (czyli umownego roku gospo-
darczego).

Celem spisu jest:
–  dostarczenie informacji dla EU-

ROSTATU i innych organizacji 
międzynarodowych

–  zapewnienie bazy informacyjnej 
o gospodarstwach rolnych dla po-
trzeb krajowych

–  analiza zmian, jakie zaszły w rol-
nictwie w latach 2002-2010

–  aktualizacja bazy gospodarstw 
rolnych. 

Podczas spisu rolnego nie będą stoso-
wane formularze papierowe. Po raz 
pierwszy w spisie będzie użyty formu-
larz elektroniczny. Rachmistrze spi-
sowi zostaną wyposażeni w terminale 
mobilne z zainstalowanymi na nich 
aplikacjami spisowymi. 

M.M.

Prezydent Zenon Odya witając się 
z gośćmi przypomniał inicjatora tego 
przedsięwzięcia, którym był Maciej 
Płażyński, prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, który zginął 
w katastrofi e lotniczej pod Smoleń-
skiem. – Cieszę się, że możemy reali-
zować tę ideę marszałka Płażyńskiego 
– powiedział prezydent. 

Prezydent życzył gościom miłe-
go pobytu w Polsce i wielu niezapo-
mnianych wrażeń. W ciągu dziesięciu 
dni pobytu w Polsce dzieci i młodzież 
z Białorusi zwiedzili m.in. Hel, Gdynię, 
Gdańsk, Wdzydze Kiszewskie, Pelplin, 

Dzieci z Białorusi wypoczywały w Tczewie
Do Tczewa w czerwcu przyjechało 30 dzieci z polskich rodzin 
mieszkających na Białorusi – w Lidzie i Grodnie. Zwiedziły 
Tczew i region pomorski. Goście spotkali się z prezydentem 
Tczewa. Młodzi mieszkańcy Białorusi wypoczywali w Tczewie 
już po raz drugi.

byli też w sopockim aquapar-
ku. W Tczewie uczestniczyli 
w warsztatach zorganizowa-
nych przez Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalne Dolnej 
Wisły oraz zwiedzili tamtej-
sze ekspozycje. Goście uczest-
niczyli też w Dniach Ziemi 
Tczewskiej. 

Przyjazd dzieci do Tcze-
wa zorganizowało Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, 
przy współpracy z samorzą-
dem miasta Tczewa. 

M.M.

Ci, którzy wiedzieli o Tczewie najwięcej, otrzymali 
od Ludwika Kiedrowskiego, kierownika Biura 
Promocji, maskotki – Skrzaty Samborki

Prezydent Miasta Tczewa informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) zo-
stał wywieszony:

wykaz nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Miej-
skiej w Tczewie, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu pod 
pierzejową zabudowę mieszkanio-
wo-usługową.

 Nieruchomość położona jest w Tcze-
wie przy ul. Ogrodowej 4 i oznaczona 
nr działki 754/2 obr. 8 o pow. 327 m2, 
KW 21631. 
wykaz nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej własność Gmi-
ny Miejskiej Tczew, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej pod budowę stacji trafo 
na rzecz Energa-Operator oddział 
w Gdańsku.

 Nieruchomość położona jest w Tcze-
wie przy ul. Głowackiego i oznaczona 
nr działki 60/7 obr. 12 o pow. 112 m2, 
KW 2515.
wykaz nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej w Tczewie, prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu pod budownictwo miesz-
kaniowe wielorodzinne. Nierucho-
mość położona jest w Tczewie przy 
ul. Jasia i Małgosi i oznaczona nu-
merem działki 158/2 obr. 11 o pow. 
11089 m2, KW 17957.
wykaz nieruchomości – lokali 
mieszkalnych, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców.

OGŁOSZENIA

Wiadukt zamknięty
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 
informuje, że w związku z przebu-
dową wiaduktu w ulicy Wojska Pol-
skiego, od 4 września (sobota) rano 
wiadukt będzie zamknięty.
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W sztafecie bierze udział kilkanaście 
osób różnych krajów i kontynentów. 
W grupie, która dotarła do Tczewa byli 
m.in. obywatele Polski, Czech, Francji, 
Holandii, Węgier, Iranu. W Tczewie 
przywitał ich prezydent Zenon Odya. 
Goście opowiedzieli tczewianom o idei 
biegu, który każdego roku gości w po-
nad 100 krajach na 5 kontynentach, 
jest największym niekomercyjnym 
przedsięwzięciem sportowym na świe-
cie, zachęcając setki tysięcy ludzi do 
czynnego uczestnictwa.

Tegoroczna, europejska edycja 
World Harmony Run rozpoczęła się 25 
lutego w Dublinie. Bieg zakończy się 
w 27 września w Moskwie. Międzyna-
rodowa sztafeta biegaczy, przekazując 
sobie znicz – symbol biegu, odwiedza 
w tym czasie 50 krajów pokonując ok. 
25 000 km. W Polsce sztafeta gościła 
od 5 do 11 sierpnia, na trasie: Zosin 
– Hrubieszów – Chełm – Włodawa – 
Biała Podlaska – Siemiatycze – Zamb-
rów – Łomża – Pisz – Mikołajki – Mrą-
gowo – Olsztyn – Morąg – Zalewo 
– Malbork – Tczew – Pruszcz Gdański 

World Harmony Run

Międzynarodowa sztafeta przebiegła przez Tczew

– Sopot. W ciągu 
7 dni biegacze po-
konali dystans 743 
km. Bieg World 
Harmony  Run 
jest kontynua-
cją poprzednich 
11 ogólnoświato-
wych sztafet. Do 
tej pory uczestni-
czyło w nim ponad 
5 milionów biega-
czy i młodzieży. 

Głównymi zało-
żeniami biegu, są:
–   rozwój  har-

monii świata 
poprzez przekraczanie granic kultu-
rowych i religijnych, granic podziału 
narodów i granic geopolitycznych 
pomiędzy narodami,

–  „Harmonia świata zaczyna się w to-
bie, do ciebie należy pierwszy krok”.
Bieg jest wspierany przez wielu zna-

nych sportowców m.in. Carla Lewisa 
(USA), Paula Tergata (Kenia), poprzed-
niego rekordzistę świata w maratonie 

i Tatianę Lebedevą (Rosja), złotą meda-
listkę w skoku w dal w 2004 r. w Atenach. 
Bardzo pozytywnie o biegu wyrażali się 
min. papież Jan Paweł II, prezydent 
Nelson Mandela, Dalajlama, Matka 
Teresa, arcybiskup Desmond Tutu, wie-
lu premierów i prezydentów, wśród nich 
prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander 
Kwaśniewski, a także znani sportowcy 
i ludzie kultury.

W Tczewie do sztafety dołączyli m.in. prezydent Zenon Odya 
i młodzież

Niestety, sportowcy nie stawili się 
w komplecie. Zabrakło pływaczki Lu-
cyny Borkowskiej oraz jej trenera 
Sławomira Gdańca. W przeddzień, 
wracając z zawodów, mieli wypa-
dek samochodowy pod Starogardem 
Gdańskim. Oboje trafi li do szpitala. 
Lucyna Borkowska w ostatnim 
czasie brała udział w Letnich Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w pływaniu 
oraz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w dwuboju i trójboju no-
woczesnym. Zdobyła srebrne medale 
w konkurencji 100 m i 400 m stylem 
dowolnym, brązowe medale w konku-
rencji 200 m i 800 m stylem dowolnym 
oraz złoty medal w sztafecie. 

Pozostali sportowcy i trenerzy uho-
norowani przez samorząd miasta to:
–  Krzysztof Małkiewicz – Mistrzo-

stwa Europy Weteranów w Lekkiej 
Atletyce – złoty medal w 10-boju 
oraz w biegu na 110 m przez płotki 

–  Krzysztof Uwijała – Mistrzo-
stwa Polski Seniorów LA – srebr-
ny medal w skoku w dal oraz brą-
zowy w trójskoku 

Prezydent spotkał się ze sportowcami

Wakacje z medalami
Gdy ich rówieśnicy wypoczywali korzystając w wakacji, oni zdobywa-
li medale mierząc się z najlepszymi zawodnikami w kraju. Tczewscy 
sportowcy, którzy w ostatnich kilku tygodniach osiągnęli mistrzow-
skie wyniki na zawodach rangi mistrzostw Polski oraz ich trenerzy 
spotkali się z prezydentem Tczewa Zenonem Odyą oraz jego zastępcą 
Zenonem Drewą. Prezydenci, w imieniu samorządu miasta Tczewa, 
przekazali sportowcom gratulacje i życzenia kolejnych wspaniałych 
sukcesów sportowych oraz drobne upominki.

–  Michał Małkiewicz – Samsung At-
hletic Cup (ranga Mistrzostw Polski 
Młodzików) – I miejsce w skoku wzwyż 

–  Sara Wojciechowska – Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży we wioślar-
stwie – złoty medal w dwójce podwój-
nej, brązowy medal w jedynce (skiff) 

–  Roksana Karpińska – Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży we 
wioślarstwie – złoty medal w dwójce 
podwójnej 

–  Kamil Gajewski – Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w tenisie 
ziemnym (ranga Mistrzostw Polski 
Kadetów) – srebrny medal w grze 
deblowej

–  Tadeusz Galiński – trener Micha-
ła Małkiewicza i Krzysztofa Uwijały 

–  Mariusz Grubich – trener Sary Woj-
ciechowskiej i Roksany Karpińskiej.
– Wasze osiągnięcia sportowe to po-

wód do radości dla społeczności całego 
naszego miasta – powiedział prezydent 
Zenon Odya. – Szkoda tylko, że Tczew 
nie ma możliwości, aby kontynuować 
szkolenie najlepszych sportowców. Je-
steśmy zbyt małym miastem, aby móc 

utrzymać zawodników na najwyższym 
poziomie. Wart podkreślenia jest jednak 
fakt, że dzięki działaczom klubowym 
i wysokiej klasy trenerom, udaje się 
wychwycić młode talenty i je szlifować. 
Samorząd miasta dofi nansowuje sport 
i chociaż w skali budżetu miasta są to 
duże kwoty, to zapewne wielu sportow-
ców nie satysfakcjonują. Niestety tylko 
takie mamy możliwości. Być może nale-
żałoby nie dzielić po równo, ale promo-
wać te dyscypliny sportu, gdzie mamy 
największe osiągnięcia.

Prezydent Tczewa życzył sportow-
com jeszcze wielu sukcesów sportowych 
i tego, by ponieśli kiedyś fl agę Polski na 
najważniejszych zawodach europejskich 
i światowych.

M.M.

Samorządowcy gratulowali 
sportowych sukcesów m.in. wioślarce 
Sarze Wojciechowskiej

Tczew był jednym z przystanków na trasie biegu 
sztafety międzynarodowego biegu World Harmony 
Run (Bieg Harmonii Świata). W biegu dookoła ka-
nonki towarzyszyła biegaczom tczewska młodzież, 
a także prezydent Tczewa i starosta.
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Jak powiedziała Barbara Kamiń-
ska, przewodnicząca Komisji Edu-
kacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
w 2008 r. wpłynęło zaledwie sześć 
wniosków, z których cztery spełniały 
wymagane kryteria. W ubiegłym roku 
złożono 10 wniosków, z czego sześć zo-
stało zaaprobowanych przez komisję 
opiniującą. Radna zaapelowała, aby 
informacja o możliwości uzyskania na-
gród dotarła do jak największej liczby 
uczniów, rodziców, nauczycieli. 

Nagrodę przyznaje się w roku szkol-
nym, w którym złożono wniosek za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia artystyczne.

W znowelizowanej uchwale, 
uszczegółowiono warunki, jakie powi-
nien spełniać uczeń szkoły gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej oraz student, 
by otrzymać nagrodę.

Prawo do ubiegania się o nagrodę 
za wybitne osiągnięcia w nauce przy-
sługuje uczniom:
1) szkół gimnazjalnych, którzy są 

laureatami lub fi nalistami woje-
wódzkich konkursów przedmioto-
wych i posiadają co najmniej do-
brą ocenę z zachowania,

2) szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
są laureatami lub fi nalistami olim-
piad o zasięgu ogólnopolskim (za-
wody centralne) i posiadają co naj-
mniej dobrą ocenę z zachowania.
Prawo do ubiegania się o nagrodę 

za wybitne osiągnięcia w nauce przy-
sługuje studentom, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki:
1) posiadają znaczące osiągnięcia, 

wykraczające poza program na-
uczania szkoły wyższej i wykazują 
się aktywnością w tym zakresie, 
przy czym za osiągnięcia i aktyw-
ność uważa się w szczególności:

–  współpracę z innymi ośrodkami 
akademickimi lub naukowymi po-
twierdzoną efektami naukowo-ba-
dawczymi,

–  publikacje w czasopismach nauko-
wych. 

2) zaliczyli w terminie określonym 
w regulaminie uczelni, co naj-
mniej pierwszy rok studiów,

3) uzyskali w okresie zaliczonego 
roku studiów średnią ocen nie niż-
szą niż 4,8,

4) uzyskali wpis na kolejny rok stu-
diów lub wpis świadczący o zakoń-
czeniu studiów,

5) nie przebywają na urlopie dziekań-
skim,

6) nie powtarzali i nie powtarzają roku.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wy-
bitne osiągnięcia artystyczne przysługu-

Radni zmienili Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Na wnioski czekamy do 31 października
Po ponad trzech latach obowiązywania w Tczewie Programu Wspiera-
nia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, tczewscy radni, wyko-
rzystując zdobyte w tym czasie doświadczenia, wprowadzili zmiany do 
uchwały. Radnych niepokoi m.in. fakt, że zbyt mało wniosków trafi a do 
urzędu, a przecież uzdolnionych młodych ludzi nam nie brakuje.

je uczniom i studentom, którzy spełniają 
łącznie następujące warunki:
–  zyskali czołowe miejsca (od I do 

III) w konkursach, przeglądach 
i festiwalach o zasięgu co naj-
mniej ogólnopolskim, 

–  są autorami znaczących wydarzeń 
artystycznych oraz posiadają co 
najmniej dobrą ocenę z zachowa-
nia (uczniowie) i spełniają warunki 
określone w ust. 5 pkt 5 i 6 (stu-
denci – nie przebywają na urlopie 
dziekańskim, nie powtarzali i nie 
powtarzają roku).

Ponadto rozszerzono zapis dotyczący 
konieczności dołączania do wniosku 
zaświadczeń o byciu laureatem lub fi -
nalistą konkursu bądź olimpiady oraz 
konieczności składania dokumentów 
w języku polskim. Przedłużono ter-
min składania wniosków do 31 paź-
dziernika każdego roku (było do 30 
września), a co za tym idzie przesu-
nięto termin rozpatrywania wniosków 
do 15 listopada każdego roku. 

Przypomnijmy, z wnioskami o nagro-
dę mogą występować:
–  dyrektorzy – dla uczniów gimna-

zjów i szkół ponadgimnazjalnych
–  rodzice uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych
–  pełnoletni uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych lub ich absolwenci
–  studenci
–  dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej
–  dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
–  dyrektor Centrum Wystawienni-

czo-Regionalnego Dolnej Wisły 
– dyrektor Szkoły Muzycznej w Tczewie
–  organizacje społeczne, stowarzy-

szenia, fundacje, kluby dla swoich 
członków będących uczniami lub 
studentami.

Zdaniem radnych, doprecyzowanie za-
pisów uchwały przyczyni się do ogra-
niczenia sytuacji, które poddawałyby 
w wątpliwość spełnienie przez wnio-
skodawcę warunków koniecznych do 
ubiegania się o prawo do nagrody. 
Ponadto przedłużenie terminu skła-
dania wniosków pozwoli na składanie 
wniosków przez uczniów i studentów 
także po rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego/akademickiego. Natomiast 
składanie dokumentów w języku pol-
skim usprawni pracę komisji opiniują-
cej złożone wnioski. 

Treść zmienionej uchwały znajduje 
się w dodatku z uchwałami.

M.M.

Więcej Kociewia 
w TVP 3
Na mapie pogody w gdańskiej tele-
wizyjnej „trójce” pojawił się Tczew. 
Do tej pory prognoza pogody nie 
uwzględniała żadnego miasta z Ko-
ciewia. Co więcej, od września dwa 
razy w tygodniu na antenie gdań-
skiej „trójki” emitowany będzie ma-
gazyn „Na Kociewiu”.

Wiosną tego roku tczewscy radni 
wystosowali do TVP Gdańsk protest 
przeciwko zdjęciu z anteny magazy-
nu „Na Kociewiu”. Do protestu dołą-
czyli się radni powiatowi, a wkrótce 
również samorządowcy z powiatu 
starogardzkiego. Sprawa zbulwer-
sowała Kociewiaków szczególnie 
wobec faktu, że 2010 r. jest rokiem 
IV Kongresu Kociewskiego i jubile-
uszu 750-lecia miasta Tczewa.

Kierownik Biura Promocji UM 
Ludwik Kiedrowski spotkał się 
niedawno z dyrektorem gdańskiego 
ośrodka TVP – Zbigniewem Jasie-
wiczem. Rozmawiano m.in. o promo-
cji Kociewia i Tczewa w gdańskiej te-
lewizji. Dyr Jasiewicz poinformował 
o decyzji, iż magazyn „Na Kociewiu” 
od września tego roku będzie emito-
wany dwa razy w miesiącu, a sprawa 
umieszczenia Tczewa – czwartego co 
do wielkości miasta w woj. pomor-
skim, na mapie pogody zostanie roz-
patrzona. Jak widać, nie trwało to 
długo. 

Tczewianie głosowali
W pierwszej turze wyborów prezy-
denckich – 20 czerwca, w Tczewie 
wzięło udział 27 319 osób spośród 
47 187 uprawnionych. Frekwencja 
wyborcza wyniosła 57,9 proc., czyli 
o blisko 3 proc. przekroczyła „śred-
nią krajową”.
WYNIKI I TURY WYBORÓW W TCZEWIE:

Bronisław Komorowski – 52,59 
proc. głosów; Jarosław Kaczyński 
– 29 proc.; Grzegorz Napieralski 
– 11,9 proc.; Janusz Korwin-Mik-
ke – 2,3 proc.; Andrzej Olechowski 
– 1,7 proc.; Marek Jurek – 0,9 proc.; 
Andrzej Lepper – 0,8 proc.; Walde-
mar Pawlak – 0,6 proc.; Bogusław 
Ziętek – 0 proc. (31 głosów); Kornel 
Morawiecki – 0 proc. (20 głosów).

W DRUGIEJ TURZE 4 lipca w Tcze-
wie wygrał Bronisław Komorowski. 
Zdobył 62,48 proc. głosów, Jarosław 
Kaczyński 37,52 proc. W wyborach 
wzięło udział 26 458 osób spośród 
46 584 uprawnionych do głosowa-
nia. Frekwencja wyborcza w Tcze-
wie wyniosła 56,8 proc. 

Tczewianie głosowali w 33 obwo-
dach, z czego 3 to obwody zamknię-
te (szpitale). Siedziby 21 obwodów 
przystosowane były do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych. 
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Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiącej współwłasność Gmi-
ny Miejskiej Tczew przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz współwłaścicieli, położo-
nej w Tczewie przy ul. Nizinnej 15, 
udział w działce nr 397.

Uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10, jeszcze zanim wyjechali 
na wakacje, przekazali prezydentowi 
Tczewa Zenonowi Odyi nietypowy 
prezent. Z okazji jubileuszu 750-lecia 
nadania Tczewowi praw miejskich 
napisali „Nowe legendy miejskie”. 

Inspiracją do ich napisania były war-
sztaty fi lmowe, w kinie Żak w Gdań-
sku – Wrzeszczu, w których uczest-
niczyli szóstoklasiści. Prace powstały 
pod okiem nauczycielki języka pol-
skiego – Hanny Brange.

Młodzież pracowała w kilkuosobo-
wych grupach. Każda z nich stworzyła 
własną legendę znacznie odbiegająca 
od tych, które znamy z książek np. Ro-
mana Landowskiego. Autorzy poświę-
cili swoje prace niektórym dzielnicom 
Tczewa oraz historycznemu mostowi 
przez Wisłę.

Według szóstoklasistów nazwa 
dzielnicy Suchostrzygi wywodzi się 
od nazwy grasującego dawniej gangu, 
który strzygł małe dzieci. Czyżykowo 
otrzymało nazwę na cześć agenta Czy-
żyka, który pokonał groźnego potwora 
Burcharda. Most Lisewski natomiast 
zawdzięcza nazwę budowniczemu Li-
sewowi, który postanowił zbudować 
most, który doprowadziłby tczewian 
do gryfa, zaś na drugim brzegu Wisły 
założył wioskę Lisewo. Historia osied-
la Górki sięga czasów antycznej Gre-
cji. Początkowo w miejscu tym znaj-
dowała się góra, w której Zeus polecił 
wybudować labirynt. Po jej zawaleniu 
powstało kilka niewielkich wzniesień. 
Po wielu latach mieszkańcy Tczewa 
założyli tam osiedle Górki.

Bajkopisarze 
z szóstej klasy

Szóstoklasiści wręczają prezydentowi 
swoje prace

OGŁOSZENIE
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Poniżej prezentujemy wyniki testów gimnazjalistów i testów szóstoklasistów 
w poszczególnych tczewskich szkołach. Dla porównania podajemy maksy-
malną liczbę punktów do zdobycia oraz średnią powiatu i województwa.

Testy szóstoklasistów i gimnazjalistów

Jak wypadli tczewianie 

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów szkół podstawowych w 2010 r.:
maksymalny wynik – 40 pkt.
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Średnie wyniki części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2010 r.:
maksymalny wynik – 50 pkt.

Średnie wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gim-
nazjalnego w 2010 r.:
maksymalny wynik – 50 pkt.
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Program XI edycji Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA 
2 WRZEŚNIA 2010 (CZWARTEK)

16:00 Etiuda STACJA 60 min.,
w realizacji Mehdi Farajpour/Iran
miejsce: Budynek Dworca PKP,
ul. Pomorska 18

18:00 Etiuda SNY FIODORA 
DOSTOJEWSKIEGO – PRACA 
NAD TEKSTEM „BRACI KARA-
MAZOW” 40  min.,
w realizacji Jarosława Gajewskiego
miejsce: scena główna Centrum Kul-
tury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

3 września 2010 (piątek)

15:00 KONFERENCJA PRASO-
WA 40 min.
miejsce: sala konferencyjna Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalne-
go Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia 4

16:00 Otwarcie wystawy ŚLADY 
ŚLADÓW JÓZEFA SZAJNY 
miejsce: sala wystawiennicza (par-
ter) Centrum Wystawienniczo-
-Regionalnego Dolnej Wisły,
ul. 30 Stycznia 4

17:00 Etiuda GENIUS GEDA-
NUS LOCI 40 min.,
w realizacji Tomáš Zižka,
miejsce: poddasze Centrum Kultu-
ry i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10 

18:00 Pokaz fi lmu ZŁOTY WIEK 
CZESKIEJ ANIMACJI 60 min.,
w reżyserii Miroslav Kačor,
miejsce: sala konferencyjna Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalne-
go Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia 4

18:00 Etiuda L’ARTE DELLA 
COMMEDIA 40 min.,
w realizacji Flavio Albanese,
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Obrońców Westerplatte 18

19:00 PIF PAF 30 min. / Katarzy-
na Grajlich/Akademia Teatralna 
w Warszawie – Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku/Polska, 
miejsce: patio Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

20:00 MAŁA PASJA CZYLI HI-
STORIA O PSIE PANA JEZUSA 
30 min., Paulina Karczewska i Ma-
teusz Tymura/Akademia Teatralna 
w Warszawie – Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku/Polska
miejsce: dziedziniec przy ul. Koś-
ciuszki 8-7

20:00 90×90 /instalacja/
Arkadiusz Drawc/Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku/galeria Cen-
trum Kultury i Sztuki, 
ul. Wyszyńskiego 10

21:00 Etiuda QUASI 40 min.,
w realizacji Piotra Tetlaka,
miejsce: Plac Hallera

21:00 JAK POCZĄTEK UMIE-
RANIA 30 min.,
Małgorzata Kazińska/Państwowa 
Wyższa Szkoła Teatralna im. Lu-
dwika Solskiego – Wydział Lalkar-
ski we Wrocławiu/Polska
miejsce: poddasze Centrum Kultu-
ry i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

21:00 NIBYNIĆ
Anna Gutowska i Natalia Warwas, 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdań-
sku/Polska,
miejsce: przystań nad Wisłą

21:30 […] /instalacja
Cezary Koczwarski/Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie/Polska
miejsce: teren przy ul. Chopina

22:00 CUTTLAS, ANATOMIA 
REWOLWEROWCA 60 min.,
Produccions Essencials/Hiszpania
miejsce: scena główna Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

23:00 NOCNE ROZMOWY 60 min.
miejsce: patio Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

4 WRZEŚNIA 2010 (SOBOTA)

11:00 PANEL DYSKUSYJNY 45 min.
miejsce: sala konferencyjna Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalne-
go Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia 4

12:00-18:00 projekcje fi lmu ZŁOTY 
WIEK CZESKIEJ ANIMACJI 
LALKOWEJ 60 min.,
w reżyserii Miroslav Kačor,
miejsce: sala konferencyjna Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalne-
go Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia 4

12:00 NEUROTYCZNY SURVI-
VAL 60 min.,
Irene Faccio/Akademia Teatralna 
w Rzymie „Sofi a Amendolea”/Włochy,
miejsce: patio Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

13:30 OD ZERA 60 min.,
The Symptoms/Węgry
miejsce: scena główna Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10
15:00 ZAGRAJ TO JESZCZE 
RAZ… – SAM 30 min.,
Lech Walicki/Akademia Teatralna 
w Warszawie – Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku/Polska, 
miejsce: poddasze Centrum Kultu-
ry i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

15:30 OKNA CZASU /instalacja/ 
Wanda Swajda/Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku/Polska
miejsce: przejście przy ul. Wyszyń-
skiego 24-26

16:00 URODZINY 45 min.,
Teatr Ludem/Akademia Muzyki 
i Sztuki im. JanáČka/Brno/Czechy
miejsce: sala Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 1

17:00 AMEDE 30 min.,
Martyna Rozwadowska/Państwowa 
Wyższa Szkoła Teatralna 
im. Ludwika Solskiego – Wydział 
Lalkarski we Wrocławiu/Polska, 
miejsce: garaże Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 1

17:00 METAFORA MOSTU LI-
SEWSKIEGO /instalacja/ 
Grupa Szmyteszyk/Akademia 
Sztuk Pięknych w Gdańsku/Polska,
miejsce: taras widokowy nad Wisłą

18:30 BECKETT 40 min.,
Mehdi Farajpour/Iran
miejsce: Eaton, ul. 30 stycznia 55

20:00 PRZY DRZWIACH ZA-
MKNIĘTYCH 40 min.,
Kolektyw Artystyczny BABARY-
BA/Akademia Praktyk Teatralnych 
GARDZIENICE/Polska,
miejsce: patio Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

20:00 SPOWIEDŹ TELEFO-
NICZNA /instalacja/ 
Justyna Strąk/Akademia Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu/Polska
miejsce: budka telefoniczna 
przy ul. Krótkiej

21:00 PRZY-STAŃ /instalacja/ 
Anna Siwik i Maria Jankowska/
Akademia sztuk Pięknych w Po-
znaniu/Polska
miejsce: przystań nad Wisłą

22:00 ŹLI LUDZIE W GUANTA-
NAMO 60 min.,
Akademia Teatralna w Rzymie 
„Sofi a Amendolea”/Włochy
miejsce: scena główna Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10
[spektakl dozwolony tylko dla wi-
dzów dorosłych]

23:00 NOCNE ROZMOWY 60 min., 
miejsce: patio Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

5 WRZEŚNIA 2010 (NIEDZIELA)

11:00 BAJECZKI DLA NIE-
GRZECZNYCH DZIECI 45 min. 
Akademia Sztuki w Pradze/Czechy
miejsce: galeria Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

11:00 BEZTLENOWCE 70 min.,
Akademia Sztuki w Bańskiej By-
strzycy/Słowacja
miejsce: Eaton, ul. 30 Stycznia 55

11:00-18:00 projekcje fi lmu ZŁOTY 
WIEK CZESKIEJ ANIMACJI 
LALKOWEJ 60 min.,
w reżyserii Miroslav Kačor,
miejsce: sala konferencyjna Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalne-
go Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia 4

12:30 TRANSFORMACJE 30 min.,
Grupa Parallel/Akademia Sztuk 
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Tegoroczna, jedenasta edycja ZDARZEŃ to 45 różnorodnych artystycznych 
przedsięwzięć, spektakli teatralnych, performance’ów, instalacji plastycz-
nych, etiud warsztatowych, pokazów fi lmowych, także panele dyskusyjne, 
nocne rozmowy oraz wystawa poświęcona twórczości Józefa Szajny.

Zdarzenia

Zaplanowane na trzy dni imprezy arty-
styczne odbywać się będą w tczewskim 
Centrum Kultury i Sztuki, nowoczesnym 
Centrum Wystawienniczo-Regionalnym 
Dolnej Wisły, ale także w małych salkach 
i przestrzeniach industrialnych (PKP 
i Straży Pożarnej) czy w klimatycznych 
przestrzeniach miasta – na nadwiślańskiej 
przystani, rynku, w miejskich zaułkach.

W ramach konkursu zaprezento-
wanych zostanie jedenaście spektakli 
teatralnych i dziewięć instalacji w prze-
strzeni miasta. Będą to autorskie projekty 
debiutujących młodych artystów z uczelni 
wrocławskiej, białostockiej, gdańskiej, 
warszawskiej, poznańskiej, łódzkiej, ale 
także z Brna, Bańskiej Bystrzycy, Pragi 
i Rzymu. Poza tym wystąpi siedem za-
granicznych profesjonalnych zespołów 
teatralnych z Węgier, Hiszpanii, Iranu, 
Włoch, Czech, Słowacji, Szwajcarii, które 
pokażą osiem spektakli. Hiszpanie roz-
bawią spektaklem przedstawiający losy 
popularnego hiszpańskiego kowboja Cut-
tlasa, zrealizowanym na podstawie ko-
miksu hiszpańskiego artysty Calpurnio, 
utrzymanym w komiksowej konwencji. 
Węgierski teatr tańca, The Symptoms, 
założony przez Réka Szabó, zaprezentu-
je Nylonową rewię, ekscentryczny fashion 
show, z humorem i ironią ukazujący spo-
łeczeństwo konsumpcyjne oraz spektakl 
zatytułowany Od zera. Irańczyk Mehdi 
Farajpour przedstawi swoją wersję 
Ostatniej taśmy Krappa Becketta, Włosi 
pokażą spektakl Źli ludzie w Guanta-
namo, Czesi Bajeczki dla niegrzecznych 
dzieci, słowacki Teatr Pôtoň Ziemię nad 
rzeką Horn, a zespół szwajcarski Czło-
wieka i jego sobowtóra.

Przygotowano także dwa specjalne 
pokazy dla najmłodszych widzów 
Prostą historię Teatrzyku Latarnia Ma-
giczna oraz czeskiego teatru Bajeczki dla 
niegrzecznych dzieci.

Wśród imprez towarzyszących obej-
rzeć będzie można cykliczną projekcję 
godzinnego czeskiego fi lmu Miroslava 
Kačora i Břetislava Pojara Złoty wiek 

ZDARZENIA już po raz jedenasty

Pod skrzydłami Józefa Szajny

czeskiej animacji. Otwarta zostanie rów-
nież wystawa Ślady śladów Józefa 
Szajny, poświęcona twórczości artysty, 
ukazująca charakterystyczną, szajnow-
ską stylistykę i wizję świata, w której los 
człowieka naznaczony jest śladami totali-
taryzmów i zagłady.

ZDARZENIOM towarzyszyć będą 
interdyscyplinarne warsztaty Euro 
Inter Trans, poświęcone terapeutycznej 
i społecznej roli teatru, których celem jest 
aktywizacja i inspiracja zachowań twór-
czych, rozwijanie ekspresji i kreatywności, 
a także promocja wymiany młodzieżo-
wej jako skutecznego narzędzia edukacji 
i profilaktyki społecznej. Projekt obejmuje 
cykl pięciu warsztatów, których rezultaty 
w postaci przygotowanych etiud, pokaza-
ne zostaną podczas festiwalu.

Panel dyskusyjny, z udziałem przed-
stawicieli wyższych uczelni – Akademii 
Sztuki w Pradze, Akademii Sztuki 
w Bańskiej Bystrzycy, Akademii Te-
atralnej w Warszawie oraz instytucji 
artystycznych i organizatorów festiwali 
z krajów grupy Wyszehradzkiej, po-
święcony będzie kondycji i kierunkom 
rozwoju teatru. Umożliwi uczestnikom 
wymianę doświadczeń, zaprezentowa-
nie swej działalności, ewentualne wspól-
ne artystyczne inicjatywy.

Festiwalowym wrażeniom artystycz-
nym towarzyszyć będą nocne rozmo-
wy, podczas których młodzi i uznani już 
artyści z różnych krajów będą mogli spo-
tykać się i dzielić swymi przemyśleniami 
i uwagami.

Ubiegłoroczny happening poświęcony twórczości prof. Józefa SzajnyUbiegłoroczny happening poświęcony twórczości prof. Józefa Szajny

Organizatorami festiwalu ZDARZENIA 
są Stowarzyszenie Integracji Humani-
stycznej PO-MOST oraz Centrum Wy-
stawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, 
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Czeskie Centrum w Warszawie i Insty-
tut Słowacji w Warszawie.

Więcej informacji o festiwalu 
na www.pomost.art.pl

im. Józefa Szajny
Pięknych w Gdańsku/
Polska
miejsce: sala w Straży 
Pożarnej, 
ul. Gdańska 1

13:30 UCHO
 MIASTA 
/instalacja/ 
Marek Dubiel/
Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie/Polska
miejsce: przejście przy ul. Wyszyń-
skiego 24-26

14:00 NYLONOWA REWIA 25 min.,
The Symptoms/Węgry
miejsce: Plac Hallera

15:30 PINK FLOE /instalacja/ 
Grupa Tulkunst/Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi/Polska
miejsce: przystań nad Wisłą

15:30 PROSTA HISTORIA 30 
min., Teatrzyk Latarnia Magiczna/
Akademia Teatralna w Warszawie 
– Wydział Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku / Polska
miejsce: poddasze Centrum Kultu-
ry i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

17:00 BAJECZKI DLA NIE-
GRZECZNYCH DZIECI 45 min.,
Akademia Sztuki w Pradze/Czechy
miejsce: galeria Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10 
[spektakl zamknięty – dla dzieci]

17:00 TERRA GRANUS [Ziemia 
nad rzeką Hron] 45 min.,
Teatr Pôtoň/Słowacja
miejsce: Eaton, ul. 30 stycznia 55

18:00 PROSTA HISTORIA 30 min.,
Teatrzyk Latarnia Magiczna/Aka-
demia Teatralna w Warszawie 
– Wydział Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku/Polska,
miejsce: poddasze Centrum Kul-
tury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10 
[spektakl zamknięty – dla dzieci]

20:00 CZŁOWIEK I JEGO SO-
BOWTÓR 60 min.,
Szkoła Teatralna Teatro Dymtri/
Szwajcaria
miejsce: scena główna Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

22.00 CEREMONIA FINAŁOWA
miejsce: scena główna Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10

LEGENDA:

niebieski – etiudy warsztatów 
EURO-INTER-TRANS
pomarańczowy – wydarzenia towa-
rzyszące
różowy – projekty teatralne – konkurs
zielony – projekty instalacji – konkurs
brązowy – spektakle profesjonalne
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12 Nasze sprawy

Startujemy...
Rok 2009/10 nazwany „Rokiem Ogni-
stym” był dla harcerzy pełen atrakcji 
i niespodzianek, ale także pracy i wy-
siłku. Rozpoczęliśmy go VI Startem 
Hufca Tczew – biwakiem, który odbył 
się w Gniszewie. Uczestniczyły w nim 
prawie wszystkie drużyny z naszego 
hufca a atmosfera była naprawdę „og-
nista”. W październiku postanowiliśmy 
wziąć udział w Zlocie Harcerzy i Harce-
rek Chorągwi Gdańskiej ZHP i Diecezji 
Pelplinskiej, podczas którego podążali-
śmy śladami bł. ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego. Pojedyncze drużyny 
reprezentowały nas również m.in. na 
Turnieju Antka Cwaniaka i Spartakia-
dzie Drużyn Wodnych.

W atmosferze świąt
Na początku grudnia, kilkunastu in-
struktorów naszego hufca zasiadło przy 
wspólnym stole, aby połamać się opłat-
kiem i złożyć sobie życzenia. Wigilia 
Instruktorska odbyła się w Gimnazjum 
nr 1, a oprawą artystyczną zajęła się 
(1) Próbna Drużyna Starszoharcerska. 
Nasi najmłodsi również nie próżnowa-
li zimą – mimo siarczystego mrozu, zu-
chy z 10 Gromady Zuchowej odebrały 
17 grudnia, podczas uroczystości na ul. 
Długiej w Gdańsku, Betlejemskie Świa-
tełko Pokoju. Płomień ten został prze-
kazany mieszkańcom Tczewa podczas 
Wigilii Miejskiej. Również przy inaugu-
racji obchodów 750-lecia naszego miasta 
byli obecni harcerze: otwarcie wystawy 
„Pradzieje Tczewa”, wspólne zdjęcie na 
starówce a potem msza św.

Co wiosną?
Zaraz po uczestnictwie w Mistrzostwach 
Pływackich Chorągwi Gdańskiej ZHP, 
nasi harcerze czynili ostatnie przygoto-
wania do XVI Rajdu Rodło, który miał 
zakończyć się w Tczewie. W majowy 
weekend (21-23.05) do naszego miasta 
przybyło kilkuset harcerzy. Została dla 
nich odprawiona msza św. w amfiteatrze, 
a uroczysty apel – na placu Hallera. Tego 
dnia w Tczewie zostało podpisane poro-
zumienie Ministra Edukacji Narodowej 
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. 

Dni Ziemi Tczewskiej
W tych dniach na tczewskim bulwarze 
stanął obóz harcerski. W ciągu dnia moż-
na było uczestniczyć w zajęciach przygo-
towanych przez harcerzy, a wieczorem 
– posiedzieć wspólnie przy ognisku 
i pośpiewać przy dźwięku gitary. Pod-
czas tego spotkania odbyło się również 
podsumowanie naszej rocznej pracy. 

Teraz nadszedł upragniony czas 
aktywnego wypoczynku, podczas któ-
rego rozjechaliśmy się na swoje obozy 
i biwaki. Żeglujemy, maszerujemy, jeź-
dzimy na rowerach i poznajemy naszą 
piękną Ojczyznę Polskę.

KrK
Zespół Promocji i Informacji Hufca Tczew

Nie tylko obserwują działania sa-
morządu w celu poprawy wizerunku 
starej części miasta, niedocenionej 
i posiadającej ogromny potencjał, 
ale sami wychodzą z inicjatywą re-
witalizacji swojej okolicy. W ubie-
głym roku wykonali remont elewa-
cji budynku i jego docieplenie. Za to 
otrzymali nagrodę prezydenta mia-
sta Zenona Odyi. Środki z nagrody 
przeznaczyli na wykonanie placu 
integracyjno-zabawowego na swoim 
podwórzu. 

Uroczyste otwarcie placu inte-
gracyjno-zabawowego wraz z jego 
centralnym miejscem – wiatą o na-
zwie „Zenobia pod Samborem” odby-
ło się 19 czerwca br. Na uroczystość 
przybyli mieszkańcy wspólnoty, jej 
zarządca – Roman Paluszkiewicz 
i radny miasta Krzysz-
tof Korda. Plac z wiatą 
służy integracji miesz-
kańców bloku. Wiele 
w tym zasługi Marcina 
Urbańskiego – preze-
sa prężnie działającej 
wspólnoty.

Inwestycja wykona-
na przez mieszkańców 
służy rzeczywiście in-
tegrac j i  sąs iedzkie j . 
W bloku mieszkają ro-
dziny z małymi dziećmi, 
dorośli i seniorzy. Wiata 
oraz plac są miejscem 
wspólnych spotkań ma-
tek z małymi dziećmi 

Mieszkańcy Starego Miasta włączają się w rewitalizację

Inicjatywa wspólnoty przy ulicy Sambora 1

Potoczne opinie mieszkańców Grodu Sambora o naszej Starówce 
bywają różne. Część osób ocenia ten fragment miasta pozytywnie, 
zwłaszcza od czasu budowy Bulwaru Nadwiślańskiego. Mimo pro-
wadzonego procesu rewitalizacji Starego Miasta i już dostrzegal-
nej poprawy wizerunku naszej starówki nie brak głosów odmien-
nych. Z takimi poglądami nie zgadzają się z pewnością mieszkańcy 
bloku przy ulicy Sambora 1. 

Starsi chętnie spotykają się u… Zenobii pod Samborem

Najmłodsi członkowie wspólnoty cieszą się z pięknego placu zabaw

z zacnymi seniorami mieszkającymi 
w bloku Sambora 1. 

– Działania wspólnoty to wzór 
dla nas  mieszkańców Tczewa, jak 
wspólne, solidarne współdziałanie 
może wiele zmienić – mówi radny 
Krzysztof Korda. – Blok wyróżnia 
się na tle okolicznych swoją estetyką, 
a podwórze to przykład współpracy 
i integracji sąsiedzkiej. W letnie, cie-
płe dni niemalże każdego dnia plac 
służy rzeczywiście integracji groma-
dząc mieszkańców od maleńkich 
dzieci po seniorów. To przykład dla 
innych, jak można zmienić swoją 
okolicę, wpłynąć na poprawę jej wi-
zerunku i poprawę życia na swoim 
osiedlu. To doskonały przykład re-
witalizacji i  spontanicznej, oddol-
nej inicjatywy mieszkańców.

„Rok Ognisty” 
wśród harcerzy...
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Wiele atrakcji czekało na tczewian, 
którzy spędzali lato w mieście. Cykl 
letnich imprez rozpoczęły Dni Zie-
mi Tczewskiej z wielką paradą 
750-lecia miasta Tczewa, w której 
uczestniczyło ok. 3 tysięcy osób. 
Ogromnym powodzeniem cieszył 
się też koncert grupy Dżem i Gala 
Operetkowa w amfi teatrze.
Takiej parady, jaka przeszła ulicami 
Tczewa z okazji 750-lecia nadania praw 
miejskich jeszcze w Tczewie nie było. 
Kolorowy i głośny korowód przemasze-
rował ulicami Tczewa – ze Stadionu 
Miejskiego na Bulwar Nadwiślański. 
Na czele parady szła Harcerska Or-
kiestra Dęta, a tuż za nią dwór księcia 
Sambora II. W postać założyciela mia-
sta wcielił się Zenon Odya, prezydent 
Tczewa. Obok kroczyła jego książęca 
małżonka – księżna Mechtylda – w tej 
roli wystąpiła Zyta Myszka, sekretarz 
miasta. W otoczeniu księcia szli przebra-
ni w historyczne stroje samorządowcy, 
urzędnicy, radni w jubileuszowych to-
gach, goście z miast partnerskich Tcze-
wa. W paradzie uczestniczyły wszystkie 
tczewskie przedszkola, szkoły – każda 
z placówek starała się wyróżnić orygi-
nalnymi strojami, banerami, okrzyka-
mi. Barwnie zaprezentowały się organi-
zacje pozarządowe, podopieczni domów 
samopomocy, niepełnosprawni, pracow-
nicy tczewskich fi rm i instytucji.

Z okazji Dni Ziemi Tczewskiej za-
grali m.in. Patrycja Markowska, 
Sasha Strunin i grupa Coma. Na 
bulwarze prezentowały się tczewskie 
szkoły i przedszkola. Harcerze zapra-
szali najmłodszych do swojego obozu 
i zachęcali do posmakowania harcer-

Lato w mieście

Z historią, Dżemem i operetką

skiego życia. Na miłośników średnio-
wiecza czekał dwór piastowskiego księ-
cia, potyczki, rycerskie, inscenizacje 
historyczne. TTK Brama zapraszała 
do średniowiecznej mennicy. Tradycyj-
nie już Chatę Literacką zorganizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna, a TMZT 
– Chatę Kociewską. Na bulwarze ot-
warta została ekspozycja plenerowa 
„Tczew dawniej i dziś”.

Pecha mieli tym razem amatorzy 
muzyki klasycznej. W lipcu podczas 
Gali Operetkowej w amfi teatrze zgra-
ła poznańska Orkiestra Kameralna 
„Le Quattro Stagioni” pod dyrekcją 
Tadeusza Żmijewskiego oraz soliści 

Książę Sambor II, w otoczeniu swojego dworu, 
pozdrawiał tczewian zgromadzonych na bulwarze

Sasha Strunin była jedną z gwiazd Dni Ziemi TczewskiejKoncert zespołu Dżem w amfi teatrze

poznańskich teatrów. Niestety, z po-
wodu nawałnicy,t jaka przeszła przez 
Tczew, trzeba było zakończyć występ 
już po pierwszej części. 

Więcej szczęścia mieli fani zespołu 
Dżem, który koncertował w Tczewie 6 
sierpnia. Grupie towarzyszyła Rock 
Symphony Orchestra z Poznania, 
pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. 
Amfi teatr był wypełniony po brzegi, już 
kilka dni przed imprezą nie można było 
zdobyć biletu. Podczas koncertu grupa 
wykonała dwa utwory w nowych aran-
żacjach, nigdy dotąd nie wykonywanych 
z orkiestrą symfoniczną. 

M.M.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) został wywieszony:

• wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, po-
łożonej w Tczewie przy ul. Czerwonego 
Kapturka, przeznaczonej do oddania 
w użytkowanie wieczyste w drodze 
przetargu, obr. 11, KW 17957, oznaczo-
nej działką nr:

98/6 o pow. 5750 m2, przeznaczonej pod 
budowę biurowca,
98/8 o pow. 4306 m2, przeznaczonej pod 
budowę hotelu. 

• wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, poło-
żonej na targowisku miejskim w Tcze-
wie przy ul. Żwirki – boks handlowy 
nr 20 w hali nr I, oznaczonej nr działki 
32/34 o pow. 23,30 m2, obr. 5, KW 16850, 

przeznaczonej do oddania w najem 
w drodze przetargu w celu prowadzenia 
działalności handlowej.

• wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zamiany pomiędzy Gminą Miejską 
Tczew (dz. 440/15 o pow. 1741 m2, KW 
17498, obr. 8), a osobą fi zyczną (dz. 
dz. 435, 436 o łącznej powierzchni 795 
m2, obr. 8). Nieruchomości położone są 
w Tczewie przy ul. Nad Wisłą.
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(…) Odzyskanie w 1920 roku włas-
nego skrawka wybrzeża morskiego 
wprowadziło Polskę do rodziny krajów 
morskich i spowodowało konieczność 
nawiązania stosunków handlowych 
z tymi krajami. Na pierwszym planie 
pojawił się problem fl oty handlowej 
i wymiany handlowo-morskiej. Obie 
te sprawy wymagały wielkich nakła-
dów pieniężnych i fachowego przygo-
towania. Trudność pogłębiał fakt, że 
Polsce przyznano wybrzeże bez jakie-
gokolwiek większego portu lub miasta 
przymorskiego. Port z prawdziwego 
zdarzenia dopiero miał powstać. Póki 
co adaptowano na te cele dawny port 
rzeczny w Tczewie. Nie odegrał on du-
żej roli jako port morski.

Szkoła Morska narodziła się w Tcze-
wie, w niepozornym budynku mieszczą-
cym obecnie Liceum Ogólnokształcące. 
Już 20 marca 1919 r. uchwałą Rady 
Ministrów przy Ministerstwie Spraw 
Wojskowych w Warszawie został utwo-
rzony Departament dla Spraw Mor-
skich: marynarki wojennej i handlowej 
oraz portów, żeglugi morskiej i fl otylli 
rzecznej. Szefem tego Departamentu 
został kontradmirał Kazimierz Poręb-
ski, który niebawem wystąpił z inicjaty-
wą powołania do życia szkoły morskiej, 
a dekret w tej sprawie wydał Minister 
Spraw Wojskowych generał Józef Leś-
niowski 17 czerwca 1920 r. Pod koniec 
lipca zorganizowano pierwsze badania 
lekarskie i egzamin wstępny w... War-
szawie. 23 października już w Tczewie 
rozpoczęła się nauka, a 8 grudnia 1920 
roku odbyła się uroczystość ofi cjalnego 
otwarcia i poświęcenia szkoły łącznie 
z podniesieniem na maszt po raz pierw-
szy bandery Polskiej Marynarki Han-
dlowej. Dzień ten w następnych latach 
okresu międzywojennego obchodzono 
jako doroczne święto szkoły.

Szkoła była przeznaczona dla 
kształcenia ofi cerów marynarki han-
dlowej, chwilowo jednak znajdowała 
się pod zarządem Departamentu dla 
Spraw Morskich MSW, gdyż Mini-
sterstwo Przemysłu i Handlu wówczas 
jeszcze nie istniało. Początkowo trak-
towano ją jako szkołę wojskową i pod 
wszystkimi dokumentami zatwierdza-

W 90. rocznicę powołania szkoły

W Tczewie obradował Senat Akademii Morskiej

Władze uczelni odwiedziły gmach 
I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie 
mieściła się pierwsza siedziba pla-
cówki. Następnie goście przeszli do 
Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalnym Dolnej Wisły, gdzie odbyło 
się uroczyste posiedzenie Senatu 
Akademii Morskiej.

Zenon Odya, prezydent Tczewa, 
witając gości wyraził zadowolenie, że 
Akademia Morska pamięta o swojej 
tczewskiej kolebce i przypomniał, że 
Tczew również nie zapomina o tym 
ważnym wydarzeniu ze swojej hi-

SZKOŁA MORSKA W TCZEWIE W LATACH 1920-1930 (fragmenty przemówienia Kazimierza Ickiewicza)
jącymi przepisy organizacyjne, program 
nauki, budżet, etaty, regulamin szkoły, 
internatu itp. składał podpis Minister 
Spraw Wewnętrznych. 

Dyrektorem został mianowany 
kmdr inż. Antoni Garnuszewski, absol-
went wydziału, nawigacyjnego Wyższej 
Szkoły Morskiej w Odessie oraz Poli-
techniki w Petersburgu. Był on gorącym 
zwolennikiem szkolenia ludzi morza 
dla polskiej gospodarki. (…) Kadra na-
ukowa pochodziła z różnych ośrodków 
wiedzy i praktyki morskiej, co pozwoliło 
skorzystać z różnorodnych doświadczeń 
zagranicznych szkół morskich.

Dla dobrego funkcjonowania własnej 
szkoły był potrzebny statek ćwiczebny, 
ponieważ zgodnie z regulaminem szkoły 
kandydaci mieli obowiązek odbywania 
dwumiesięcznej tzw. żeglugi próbnej, 
celem poznania właściwego życia mor-
skiego. W celu nabycia statku udał się 
za granicę kpt. ż. w. Gustaw Kański, 
który w Holandii kupił żaglowiec: trzy-
masztową fregatę. W Rotterdamie prze-
budowano go na statek szkolny. W 1921 
r. nadano mu imię „Lwów” i już latem 
tego roku odbył swoją pierwszą wypra-
wę po Bałtyku. W lipcu 1921 r. odbył się 
drugi egzamin wstępny i przyjęto nowe 
zastępy przyszłych marynarzy.

W 1923 r. wyszli ze szkoły pierwsi 
absolwenci w liczbie 16 nawigatorów 
i 14 mechaników.

Państwowa Szkoła Morska zalicza-
na była do szkół zawodowych stopnia li-
cealnego. Program jej obejmował przed-
mioty zawodowe i ogólnokształcące oraz 
zajęcia praktyczne. W ten sposób stara-
no się zapewnić możność dostania się do 
niektórych szkół wyższych.(…)

Na Wydziale Nawigacyjnym do 
praktycznego szkolenia służył żaglowiec 
szkolny „Lwów”. Ćwiczyli tam również 
uczniowie uruchamianie statku, a więc 
zwijanie i stawianie żagli, manewry 
z żaglami itp. Natomiast na Wydzia-
le Mechanicznym odbywali uczniowie 
praktyki wodne na płaskodennych ho-
lownikach „KASTOR” i „POLLUKS”.

Uczniowie odbywali na pokładzie swe-
go statku wyprawy morskie – w 1922 r.
do Anglii i Francji, w 1923 r. do Brazylii, 
1925 r. do Anglii i Włoch, w 1927 r. do 

Hiszpanii, w 1930 r. do Danii. (…)
Szkoła Morska po przeżyciu cięż-

kich chwil zaczęła powoli zwalczać 
wiele problemów i można powiedzieć, 
że wyszła na prostą. Niech o jej oce-
nie i poziomie świadczy choćby fakt, 
że została zaliczona w poczet szkół 
wyższych I kategorii. To właśnie 
najbardziej aktywne jednostki, które 
kształciły się w tej szkole świadczyły 
o randze i dumie polskiego marynarza 
i polskiej marynarki handlowej.

Wówczas jednak już powszech-
nie wiedziano o możliwości przenie-
sienia szkoły do Gdyni. Nie ulega 
wątpliwości, że decyzję przeniesie-
nia szkoły do Gdyni przyspieszył 
fakt niespodziewanego odejścia na 
własną prośbę dyrektora i pierwsze-
go organizatora uczelni inż. A. Gar-
nuszewskiego, który padł ofi arą po-
litycznego spisku. l sierpnia 1929 r. 
dyrektorem mianowano komandora 
Adama Mohuczego. Na wiosnę 1930 r.
Szkołę Morską z Tczewa przeniesio-
no do Gdyni. 

Dziesięcioletni okres Szkoły Mor-
skiej w Tczewie stanowi piękny i chlub-
ny okres w tradycji morskiej edukacji. 
Wszak była to pierwsza tego typu 
szkoła w dziejach Polski. Zapisała się 
złotymi zgłoskami w dziejach miasta 
w okresie II Rzeczypospolitej. Wywarła 
też ogromny wpływ na wiele roczników 
młodzieży, jak również na społeczność 
lokalną. Podniosła rangę Tczewa w ów-
czesnej Polsce.

Szkoła Morska wypromowała wie-
lu sławnych i wybitnych absolwentów. 
W szkole dbano o wszechstronny rozwój 
wychowanków, w tym także o wycho-
wanie moralne i patriotyczne, realizu-
jąc je poprzez przekazywanie uczniom 
gruntownej wiedzy, budzenie zaintere-
sowań i wdrażanie do samodzielnej pra-
cy. Pamiętnik jednego z absolwentów 
najlepiej świadczy o wielkości Szkoły 
Morskiej: „Byłem bardzo szczęśliwy. To 
przecież my mieliśmy być pierwszymi 
marynarzami po odzyskaniu wolności 
przez Polskę... I właśnie wtedy zrozu-
miałem, że morze jest mi tak drogie, że 
mógłbym całe życie poświęcić pracując 
na nim”.(…)

Po
dc

za
s 

tc
ze

w
sk

ic
h 

ur
oc

zy
st

oś
ci

 o
db

ył
o 

si
ę 

m
. 

in
. w

bi
ci

e 
gw

oź
dz

i p
rz

ez
 fu

nd
at

or
ów

 w
 s

zt
an

da
r, 

kt
ór

y 
po

w
st

ał
 z 

in
ic

ja
ty

w
y 

St
ow

ar
zy

sz
en

ia
 

Ab
so

lw
en

tó
w

 S
zk

oł
y 

M
or

sk
ie

j. M
in

ia
tu

rk
ę 

sz
ta

nd
ar

u 
ot

rz
ym

ał
 p

re
zy

de
nt

 Z
en

on
 O

dy
a

W Tczewie – w rocznicę powołania Szkoły Morskiej, 
odbyło się uroczyste posiedzenia Senatu Akademii 
Morskiej. Kolebka dzisiejszej Akademii Morskiej zo-
stała powołana do życia w 1920 r. w Tczewie. 

storii. Są w mieście 
ulice nawiązujące 
d o  S z k o ły  M o r -
skiej i postaci z nią 
związanych – jest 
ul. Burchardta, ul. 
Szkoły Morskiej, 
osiedle Garnuszew-
skiego, honorowym 
obywatelem miasta 
Tczewa został prof. 
Józef  Lisowski , 
były rektor Akade-
mii Morskiej. 
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Pod koniec czerw-
ca grupa uczniów 
ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 oraz 
Gimnazjum nr 1 
w Tczewie prze-
bywała na kolej-
nej już wymianie 
u c z n i o w s k i e j 
w Norderstedt 
(Niemcy).
Tegoroczna impreza 
miała szczególnie 
uroczysty charak-
ter, ponieważ obcho-
dziliśmy uroczyście 
20-lecie istnienia tej 
wymiany. W uro-
czystościach brali 
udział pani Kathrin Oehme prezydent 
miasta Norderstedt, pani Magdalena 
Erdman konsul RP w Hamburgu., 
dyrekcja Gimnazjum im. Mikołaja Ko-
pernika, uczniowie wraz z rodzicami 
oraz goście z Polski. Oprócz przemó-
wień, gratulacji i życzeń w części ar-
tystycznej wystąpił szkolny Big Band 
„Jada” oraz 14-letni pianista Anton 
Gerzenberg .

Wszyscy uczestnicy tej uroczysto-
ści podkreślali wyjątkowość i długo-
letniość tej wymiany oraz zwracali 
uwagę, że postać Mikołaja Kopernika 
może łączyć oba pokolenia młodych 
Polaków i Niemców.

Tegoroczny program był jak zwy-
kle interesujący. Dyr Sieglinde Hu-
szak oprowadziła młodych tczewian 
po szkole i opowiedziała, jak ona funk-
cjonuje. Następnie spędzili 3 godzi-
ny w Parku Wodnym „Arriba”. Byli 
zaproszeni na spotkanie w ratuszu 
z panią prezydent miasta. W Hambur-
gu odbyli przejażdżkę statkiem po por-
cie, zwiedzali muzeum archeologiczne 
oraz stare miasto. Zwiedzali również 
miasto Lineburg słynące z i bogacące 
się dawniej na produkcji soli.

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży

Porcelanowy jubileusz Kopernika

Wymiana polega na tym, że dzieci 
polskie brały udział w normalnych za-
jęciach lekcyjnych swoich niemieckich 
kolegów. Mieszkają w ich domach oraz 
wspólnie wyjeżdżają na wycieczki.

Grupą opiekowali się nauczyciele 
języka niemieckiego: Maria Jaku-
bowska, Maria Kosmacz i Piotr 
Wojtysiak. Przygotowano dla nich 
specjalny program popołudniowy, 
w którym m.in. obejrzeli w operze 
hamburskiej balet Johna Neumeiera 
„Niżyński”.

Sobotę i niedzielę uczniowie spę-
dzili w niemieckich rodzinach i naj-
częściej były to wyjazdy do wesołego 
miasteczka” Hanza Park”, ogrodu 
zoologicznego” Safari” i planetarium. 

Łącznie przez 20 lat istnienia wy-
miany brało w niej udział około 260 
uczniów i 30 nauczycieli – tyle samo 
uczestników po stronie niemieckiej.

Planowana jest już kolejna wizy-
ta niemieckich uczniów w Tczewie 
w październiku bieżącego roku.

Wymiana nie mogłaby się odbyć 
bez fi nansowego wsparcia War-
szawskiego Biura Polsko- Niemie-
ckiej Współpracy Młodzieży.

Rejs statkiem po porcie w Hamburgu

8 czerwca rozpoczęło działalność 
społeczną nowe stowarzyszenie pod 
nazwa: Towarzystwo Żeglugi Śródlą-
dowej Delta Wisły z siedzibą w Tcze-
wie przy ul. 30 Stycznia 4.

Stowarzyszenie działać może na 
terenie RP oraz w krajach UE i Rosji. 
Głównym celem stowarzyszenia jest 
upowszechnianie wiedzy o gospodar-
ce wodnej kraju, a w szczególności 
o rzekach, drogach wodnych i żeglu-
dze śródlądowej oraz zagrożeniach 
powodziowych. Istotnym działaniem 
będzie dążenie do integracji działań 
na rzecz rewitalizacji śródlądowych 
dróg wodnych w Delcie Wisły oraz 
odrodzenia się rodzimej żeglugi śród-

Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej 
Delta Wisły rozpoczęło działalność

lądowej, szczególnie turystycznej w wy-
miarze masowym.

Stowarzyszenie, poprzez powo-
łany w 2008 r. Społeczny Komitet 
Budowy Śródlądowego Statku Pa-
sażersko-Wycieczkowego, nadal 
kontynuować będzie zbiórkę pub-
liczną i dążyć do wybudowania stat-
ku z przeznaczeniem do korzystania 
przez dzieci i młodzież Kociewia, 
Powiśla i Żuław z atrakcyjnych wy-
cieczek po Wiśle.

Serdecznie zapraszam do współ-
działania na rzecz społeczeństwa 
naszego regionu.

Tadeusz Wrycza
Prezes Zarządu

30-lecie dziedzictwa 
„Solidarności”

Zbliża się 30. rocznica strajków sierp-
niowych i powstania NSZZ „Solidar-
ność”. Moje pokolenie kończyło w 1980 
roku studia i wkraczało w dorosłe życie 
zawodowe. Pokolenie prof. Marka La-
toszka (profesora socjologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego) pełniło już 
rolę badaczy i ekspertów dla nowego 
związku zawodowego NSZZ „Solidar-
ność”. Nasze pokolenie współtworzyło 
pierwszą wielką „Solidarność”. Wkrótce 
blisko 10 milionów Polaków zjednoczy-
ło się w „Solidarności”. Nasze pokolenie 
starało się dochować wierności „Solidar-
ności” w stanie wojennym. Następnie 
braliśmy udział w odbudowie Związku 
oraz przywracaniu wolności i demokra-
cji. 4 czerwca 1989 roku, w wyborach 
parlamentarnych, wybraliśmy Polskę 
demokratyczną i suwerenną. Przez 
kolejne lata współuczestniczyliśmy 
w urządzaniu naszego Domu Ojczyste-
go, co okazało się o wiele trudniejsze, 
niż mogliśmy sądzić. W tych wszyst-
kich latach i przełomach był zawsze 
z nami Jan Paweł II.

Na 30-lecie dziedzictwa „Solidarno-
ści” przygotowaliśmy ankietę, do której 
udziału serdecznie Państwa zapraszamy. 
Przyświecają nam w niej 3 podstawo-
we cele. Po pierwsze, danie świadectwa 
z własnego życia, w jaki sposób zmienił 
je Sierpień 1980 roku i „Solidarność”. 
Po drugie, przywołanie współtwórców 
„Solidarności”. Po trzecie, przekazanie 
wielkiej lekcji historii, odnowy moralnej 
i wychowania patriotycznego naszej mło-
dzieży. Odpowiedzi na naszą ankietę (2-
-10 stron), prosimy przekazywać w ciągu 
2-3 tygodni na adres: Biuro Poselskie Po-
sła Jana Kulasa, ul. Kołłątaja 9, 83-110 
Tczew lub (lepiej) elektronicznie – biuro@
jankulas.pl. Na tej podstawie planujemy 
wydanie książki.

 prof. Marek Latoszek 
poseł Jan Kulas

1. Co najbardziej zapamiętał Pan (i) 
z atmosfery i okoliczności straj-
ków sierpniowych 1980 roku?

2.  Czy i w jaki sposób brał Pan (i) 
udział w powstaniu NSZZ „Soli-
darność”?

3.  Jakie wartości, zasady i nastroje 
utkwiły najbardziej w Pana (i) 
pamięci z czasów wielkiej „Soli-
darności” 1980-1981?

4.  Proszę wymienić znanych Panu 
(i) współtwórców NSZZ „Soli-
darność” z lat 1980-1981? Może 
pamięta Pan (i) pierwszego Prze-
wodniczącego Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność”? Jakim 
był człowiekiem?

5.  Kim był papież Jan Paweł II dla 
„Solidarności”?

6.  Co i dlaczego z wielkiego dziedzi-
ctwa „Solidarności” należałoby 
przede wszystkim przekazać 
współczesnej młodzieży?

7.  Co dzisiaj Pan (i) myśli o „Soli-
darności”?
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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

Wielkimi krokami zbliża się corocz-
na akcja „Sprzątania świata”. 

Jak zawsze w trzeci weekend wrześ-
nia będziemy robić porządki w najbliż-
szej nam okolicy. Sprzątanie odbę-
dzie się w dniach 17-19 września na 
terenie całej Polski. Pracownia Edu-
kacji Ekologicznej zaprasza dzieci oraz 
młodzież, jak również dorosłych miesz-
kańców Tczewa do udziału w porządko-
waniu terenów miejskich. Tegoroczne 
hasło przedsięwzięcia brzmi:

„CHROŃMY BIORÓŻNORODNOŚĆ –
– SEGREGUJMY ODPADY.”

„Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
nie zwalnia nas jednak z obowiązku 
dbania o stan swojego środowiska 
naturalnego w ciągu całego roku. 
Proekologiczną postawę winniśmy 
prezentować każdego dnia, zgodnie 
z tegorocznym hasłem: „Chrońmy 
bioróżnorodność – segregujmy od-
pady” m. in. poprzez prowadzenie 
selektywnej zbiórki szkła, makula-
tury i tworzyw sztucznych. Dbajmy, 
aby odpady niebezpieczne tj. baterie 
czy leki nie trafi ały do zwykłego kosza 
na śmieci. Dbajmy o czystość i porządek 
nie tylko w najbliższym otoczeniu”.

Szkoły ponadgimnazjalne mogą za-
deklarować chęć udziału w organi-
zowanej co roku akcji „Sprzątanie 
świata” poprzez kontakt z Pracow-
nią Edukacji Ekologicznej pod nu-
merem telefonu 58 531 76 41. Szko-
ły podstawowe i gimnazja zostaną 
zaproszone odrębnymi pismami. 

Sprzątanie świata 
– Polska 2010

W konkursie na najciekawszy 
scenariusz zajęć edukacyjnych 
z wykorzystaniem walorów przy-
rodniczych Tczewa wzdłuż brze-
gu rz. Wisły laureatami zostali: 

• I MIEJSCE zdobyły panie Gra-
żyna Derowska i Iwona Irzyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Integracyjnymi w Tcze-
wie za pracę pt. Scenariusz zajęć 
promujących walory przyrod-
nicze miasta Tczewa na temat: 
„Skrzydlaci mieszkańcy brzegu 
Wisły od mostu do mostu” – za-
jęcia dla dzieci klas III szkoły 
podstawowej w ramach kształ-
cenia zintegrowanego. Praca 
była oceniana w kategorii – szkoła 
podstawowa klasy 0-3. 

• I MIEJSCE zdobył pan Cezary 
Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 7 
w Tczewie za pracę pt. „Przyrod-
nicze atrakcje Doliny Dolnej 
Wisły – lekcja terenowa”. Praca 

Rozstrzygnięcie konkursu 
dla nauczycieli 

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta oraz Pracownia Edu-
kacji Ekologicznej informują o wynikach konkursu dla nauczycieli.

była oceniana w kategorii – szkoła 
podstawowa klasy 4-6.

Uczestnicy konkursu wykazali 
się umiejętnością pisania scenariu-
szy lekcyjnych, znajomością aktyw-
nych metod edukacji ekologicznej 
oraz znajomością specyfi ki przyrod-
niczej regionu.

Konkurs był organizowany w ra-
mach projektu pn. „Promowanie 
zrównoważonego rozwoju po-
przez wykorzystanie naturalnych 
walorów przyrodniczych Tczewa” 
współfi nansowanego ze środków Me-
chanizmu Finansowego EOG. 

W związku ze zmianami w ter-
minarzu projektu, informujemy, 
że uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród na konferencji 
kończącej projekt odbędzie się dnia 
28 października 2010 r.

Anna Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej 

przy UM w Tczewie

W raporcie „Stan klimatu w 2009 
roku” Amerykańska Narodowa Służ-
ba Oceaniczna i Meteorologiczna po-
wołała się na prace 330 naukowców, 
reprezentujących 160 niezależnych 
jednostek badawczych ze wszystkich 
kontynentów.

W pracy odwołano się do 10 
wskaźników opisujących zmiany 
klimatu, w odniesieniu do których 
stwierdzono:
1. wzrost temperatury na obsza-

rach lądowych
2. wzrost temperatury nad oceanami
3. wzrost temperatury w warstwie 

troposfery, która decyduje o zmia-
nach pogody

4. wzrost temperatury wody na po-
wierzchni mórz i oceanów

5. wzrost temperatury wód w głębi 
mórz i oceanów

6. wzrost wilgotności powietrza
7. wyższy poziom wody w oceanach
8. zmniejszenie powierzchni zama-

rzania mórz i oceanów
9. kurczenie się lodowców
10. zmniejszanie się pokrywy śnieżnej.

„Stan klimatu w 2009 roku” 
– najnowszy raport NOAA

Dane opublikowane w raporcie 
prezentują pełen zakres czynników 
związanych z zachodzącymi zmia-
nami klimatu. „Po raz pierwszy 
zestawiono wyniki obserwacji prze-
prowadzonych od głębi oceanu do 
górnych stref atmosfery” – powie-
działa dr Jane Lubchenco z Amery-
kańskiej Narodowej Służby Ocea-
nicznej i Meteorologicznej. 

„Zapisy obserwacji pochodzą z licz-
nych instytucji na całym świecie. Wy-
korzystano dane zebrane z różnych 
źródeł, takich jak satelity, balony 
i stacje meteorologiczne, statki, 
boje czy badania w terenie. Nieza-
leżnie od pochodzenia wszystkie 
dane prowadzą do tego samego 
wniosku: nasza planeta się ociepla” 
– dodała dr Jane Lubchenco. 

Raport „Stan klimatu w 2009 
roku” dostępny jest pod adresem: 
www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-
the-climate/2009.php

AR, ChrońmyKlimat.pl
na podstawie: www.noaa.gov, www.

naukawpolsce.pap.pl, fot. www.sxc.hu

„Kiedy dekada po dekadzie prześledzimy trendy w klimacie, wyznaczone 
na podstawie licznych danych i niezależnych analiz z całego świata, otrzy-
mamy jasne i jednoznaczne dowody ocieplania się świata” – powiedział dr 
Peter Stott z brytyjskiego Met Offi ce, jeden z autorów raportu.
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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

Czy wiesz, że:
• Dla prawie połowy Polaków 

powyżej 15 roku życia pod-
stawowym środkiem trans-
portu jest samochód.

• Większość wykonywanych 
podróży odbywa się na krót-
kich dystansach i nie trwa 
dłużej niż 15 minut
Tak jest również w naszym mie-

ście. Warto zmienić niekorzystne dla 
zdrowia przyzwyczajenia, dołącza-
jąc jednocześnie do elitarnego grona 
miast europejskich i pokazując, że 
poprawa jakości życia mieszkańców 
jest  sprawą priorytetową.

Zanieczyszczenie powietrza, 
stres, wysoki poziom hałasu – to 
problemy, z którymi borykają się 
miasta w każdym regionie Polski. 
Kampania Tydzień Zrównoważo-
nego Transportu oraz Europejski 
Dzień bez Samochodu jest zdecy-
dowaną odpowiedzią na negatywne 
skutki ciągle wzrastającego ruchu 
samochodowego w miastach.

Przywiązanie Polaków do samo-
chodu nie przeszkadza im w dostrze-
ganiu korzyści wynikających z rezyg-
nacji z niego na krótkich dystansach. 
Wśród nich jako najważniejsze wy-
mieniają zdrowie oraz fi nanse.  Kie-
rowcy podkreślają również potrzebę 
edukacji społeczeństwa w zakresie 
zalet zrównoważonego transportu. 

Kampania Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
oraz Europejski Dzień bez Samochodu

Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu organizowany jest w dniach 
16-22 września. Kampania koor-
dynowana jest przez Ministerstwo 
Środowiska, pod patronatem Komi-
sji Europejskiej.

W ramach kampanii również w na-
szym mieście odbędzie się szereg działań 
edukacyjnych związanych z popula-
ryzacją zrównoważonego transportu. 
Już po raz czwarty mieszkańcy Tczewa 
będą mieli okazję wziąć udział w hap-
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peningu rowe-
rowym, któ-
ry odbędzie 
się dnia 18 
września 
2010 (sobota). 
Dokładny czas i miej-
sce oraz trasa przejazdu rowe-
rami będą opublikowane na stronie 
internetowej www.tczew.pl oraz na 
plakatach, które pojawią się na tere-
nie miasta we wrześniu.

Dotychczasowe przepisy regulują ce za-
sady postępowania z odpada mi są bar-
dzo często lekceważone, czego efektem 
są min. dzikie skła dowiska odpadów, 
nielegalne spa lanie odpadów, przemyt 
odpadów z zagranicy czy tzw. handel 
kwitami recyklingowymi. 

Podstawą podjęcia prac jest prze-
konanie, iż sankcje karne w więk szym 
stopniu przyczynią się do wzrostu sku-
teczności przepisów w zakresie ochrony 
środowiska, a w warstwie społecznej 
dadzą po zytywny skutek w postaci 
wzrostu świadomości prośrodowiskowej 
i powszechnego potępienia prze stępstw 
przeciwko środowisku. Uznano także, 
że sankcje karne mają dużo większe 
oddziaływanie niż sankcje administra-
cyjne czy odpowiedzialność cywilna za 
szko dy wyrządzone w środowisku.

Odpowiedzialność karna za zanieczyszczanie środowiska

Wysokość kar
Podmiot, który zanieczyszcza wo dę, po-
wietrze lub powierzchnię ziemi substan-
cją albo promienio waniem jonizującym w 
takiej ilości lub w takiej postaci, że może 
to zagrozić życiu lub zdrowiu człowie ka 
lub spowodować istotne obni żenie jakości 
wody, powietrza lub powierzchni ziemi 
lub zniszczenie w świecie roślinnym lub 
zwierzę cym w znacznych rozmiarach, 
ma podlegać karze pozbawienia 
wol ności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 
182 § 1 kodeksu karnego). 

Kara w takim samym zakresie bę dzie 
dotyczyła każdego, kto wbrew przepisom 
składuje, usuwa, prze twarza, dokonuje 
odzysku, unie szkodliwia albo transportu-
je odpa dy lub substancje w takich warun-
kach lub w taki sposób, że może to zagro-
zić życiu lub zdrowiu człowie ka lub 

spowodować istotne obni żenie jako-
ści wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi albo zniszcze nie w świecie roślin-
nym lub zwie rzęcym w znacznych roz-
miarach.

Jeżeli czyn opisany w art. 182 § 1 
kodeksu karnego popełniony zo stanie 
w związku z prowadzeniem zakładu, 
sprawca ma podlegać ka rze po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 8 lat.

Każdy, kto wbrew obowiązkowi nie 
utrzymuje w należytym stanie lub nie 
używa urządzeń zabezpieczają cych 
wodę, powietrze lub powierz chnię zie-
mi przed zanieczyszcze niem, będzie 
podlegać grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.
Źródło: Odpady komunalne 5/2010 

Ze względu na konieczność do stosowania polskiego prawa ochrony środowiska do regula cji europej-
skich Ministerstwo Środowiska przygotowało zało żenia do projektu nowelizacji ko deksu karnego. 
Nowelizacja nie zwiększa wymiaru kar, a wyłącz nie zmienia znamiona czynów, które tym karom pod-
legają. Zało żenia zostały opracowane w zwią zku z koniecznością transponowania do polskiego prawa 
prze pisów Unii Europejskiej – tak zwanej Dyrektywy karnej. 

Ubiegłoroczny Dzień bez samochodu w Tczewie 
–  tuż przed startem.
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pozytywne, świadczące na przykład 
o tolerancji dla innych wyznań. 
W okresie nowożytnym stanowiły po-
ważne uchybienie. Ksiądz Magnuszew-
ski nie czynił ograniczeń w pochówku 
dla protestantów, odprawiał w ten 
sam sposób nabożeństwa żałobne dla 
zmarłych katolickich i protestanckich. 
Poważnym zaniedbaniem przeciwko 
mieniu Kościoła było niedbalstwo 
w prowadzeniu rachunków.

Kolejne zapiski odzwierciedlają 
konfl ikt pomiędzy kiędzem Magnu-
szewskim a mieszczanami. Kwestię 
sporną stanowiły przychody z dóbr 
ziemskich. Wyraźnie widać jak od-
pływ wiernych z Kościoła katolickiego 
wpływał na kondycję parafi i. Duchow-
ny starał się o pozyskanie jak najwięk-
szych dochodów dla parafi i.

Po raz kolejny postać probosz-
cza tczewskiej parafii pojawiła się 
na kartach historii w 1584 roku. 
Ksiądz Jerzy Magnuszewski zasły-
nął jako pierwszy w diecezji kapłan, 
który od lat 9 udziela błogosławień-
stwa małżeństwom i chrztu w do-
mach szlachty. Powyższa działal-
ność została zakazana przez ofi cjała 
gdańskiego i pomorskiego.

Postać księdza Jerzego Magnu-
szewskiego budziła mieszane uczu-
cia w okresie, kiedy pełnił posługę 
w Tczewie. Z pewnością nie wszyst-
kie działania znajdowały aprobatę 
u przełożonych. Nie można odmówić 
mu jednak pomysłowości w stara-
niach o utrzymanie parafi i. 

Michał Maryniak

Na podstawie:
Więckowiak J., Kościół Katolicki 
w Tczewie, Pelplin 2001.

Historia

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

W XVI wieku w Tczewie trwała walka 
o dusze. Coraz silniejsze wpływy w ca-
łej okolicy zdobywali protestanci. Koś-
ciół rzymskokatolicki nie zgadzał się 
z faktem, że coraz więcej ludzi wyzna-
je Boga w sposób niezgodny z przyjętą 
przez siebie doktryną. Zdawano sobie 
sprawę, iż utrata wiernych łączy się 
z groźbą niewydolności fi nansowej 
parafi i, co w konsekwencji może do-
prowadzić do jej osłabienia. Na tym 
swoistym „polu walki” starano się 
o dobranie po obydwu stronach „kon-
fl iktu” najzdolniejszych duchownych 
mogących poprowadzić za sobą wier-
nych. Stawiano na charyzmatycznych 
przywódców o światłych umysłach. 
Z pewnością podobnych cech oczeki-
wano po proboszczu tczewskiej pa-
rafi i, Jerzym Magnuszewskim. Do 
czasów współczesnych zachowało się 
niewiele zapisów świadczących o jego 
pracy w naszym mieście. Ówczesne-
mu proboszczowi parafi i tczewskiej 
miał znacznie bardziej od pełnienia 
posługi odpowiadać żywot ziemiani-
na. Większość czasu spędzał w swoim 
benefi cjum w Lubiszewie. Wizytator, 
który w 1583 roku kontrolował pracę 
duchownego miał problemy z uzyska-
niem wiarygodnych informacji o pracy 
duszpasterza. Ksiądz Magnuszewski 
wydał mu się człowiekiem dobrym, 
nie był jednak przekonany, czy jest od-
powiednią osobą do pracy tak trudnej 
jak prowadzenie parafi i. Tymczasem 
pastor protestancki zdobywał coraz 
większe wpływy w mieście. Wizytator 
stwierdził, że o ile pozostnie on dalej 
w mieście, to zasadne będzie umiesz-
czenie w Tczewie kapłana odpowied-
niejszego o bardziej światłym umyśle. 
Być może niektóre z cech księdza 
obecnie postrzegane byłyby jako 

W tczewskiej parafi i katolickiej p. w. 
Podniesienia Krzyża Świętego dzia-
łało wielu wybitnych księży, dzisiaj 
może już nieco zapomnianych. Jed-
nym z nich jest Mikołaj Myloniusz, 
który pochodził z dzisiejszego po-
granicza Austrii i Szwajcarii.

Przyszedł tam na świat w 1545 
roku. Najpierw odbył studia wyższe 
w Rzymie, a następnie został wysła-
ny do diecezji włocławskiej. Wtedy 
obejmowała ona całe ziemie należące 
do Pomorza Nadwiślańskiego. Tutaj 
jego przełożonym został biskup Hie-
ronim Rozrażewski. W tym czasie 
na tych terenach szalała reforma-
cja i coraz mniej osób kierowało się 
w stronę katolicyzmu. Wybijający 

Jerzy Magnuszewski (Magnuszeviensis)

Mikołaj Myloniusz (1545-1611)
się na tym tle biskup Rozrażewski 
chciał nie tylko zachować ówczesny 
stan posiadania, ale zmniejszyć licz-
bę Pomorzan należących do wyznań 
reformowanych. 

W takie realia pracy duszpaster-
skiej świetnie wpisywał się Mikołaj 
Myloniusz. Doskonale wykształco-
ny ksiądz, będący w sile wieku po-
siadał tylko jedną wadę. Nie umiał 
mówić, ani pisać w języku polskim. 
Przeznaczone dla niego było jedno 
z największych probostw w okolicy 
– kościół Najświętszej Maryi Panny 
w Gdańsku. Mimo, że król Stefan 
Batory przeznaczył go na to stano-
wisko w 1583 roku, to z powodu nie-
znajomości języka polskiego objął 

w posiadanie samą plebanię trzy 
lata później.

Pomorski Kościół katolicki świe-
cił pustkami, nie było licznych para-
fi an ani księży. Tych ostatnich bar-
dzo brakowało, Mikołaj Myloniusz 
oprócz gdańskiej parafi i przyjął tak-
że opiekę nad tczewską farą, kościo-
łem w Gemlicach i Lipuszu.

Niestety więcej danych źródło-
wych dotyczących Tczewa i Miko-
łaja Myloniusza nie zachowało się. 
Wiemy tylko, że zmarł 23 paździer-
nika 1611 roku w Gdańsku. Po nim 
kolejnym proboszczem został Mar-
cin Lenczkovius.

Piotr Paluchowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie Sekcja Historii Miasta zaprasza 
w nowym roku szkolnym na zajęcia 
historyczne, które adresowane są 
do różnych grup wiekowych. Propo-
nujemy nowe tematy, jak i te, które 
zawsze cieszą się sporym zaintereso-
waniem. 

DLA KL. III-VI 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

• Historia Tczewa w zabytkach ukryta
• Porozmawiajmy o Samborze II
• Porozmawiajmy o Krzyżakach

Celem zajęć jest przybliżenie hi-
storii Tczewa w sposób ciekawy i za-
bawny. Stałymi elementami lekcji są: 
prezentacja multimedialna, ćwicze-
nia indywidualne i grupowe (quizy, 
krzyżówki, kalambury etc.)

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
I ŚREDNICH

• Specyfi ka zbiorów Sekcji Historii 
Miasta

• Druga wojna światowa w Tczewie
Treści przekazywane na lekcjach 

są wzbogacone o eksponaty histo-
ryczne: archiwalia, stare fotografi e, 
mapy, kroniki, książki, czasopisma 
i inne. 

Zainteresowanych nauczycieli pro-
simy o zgłoszenia telefoniczne: (58) 
531-36-37 wew. 19 (pn.-pt. 9:00-
17:00, śr. 7:00-15:00). Szczegóły: 
www.mbp.tczew.pl (zakładka: Sek-
cja Historii Miasta).

Historia 
w bibliotece
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30 LAT SOLIDARNOŚCI

Harmonogram uroczystości upamięt-
nienia 30. rocznicy zrywu solidarnoś-
ciowego – sierpień 1980-2010
•  27 sierpnia, godz. 18.00, Miej-

ska Biblioteka Publiczna – Spot-
kanie byłych działaczy opozycji 
antykomunistycznej w PRL. Jego 
tematem będzie opozycja antyko-
munistyczna w PRL w latach od 
1976-1980, wybuch strajków 

 w Tczewie (lipiec – sierpień 1980), 
opozycja w stanie wojennym. 

•  29 sierpnia
–  godz. 10.00, kościół NMP Matki 

Kościoła – msza św. za Ojczyznę 
w 30. rocznicę postania NSZZ 
„Solidarność” 

–  godz. 16.00, Skwer Kopernika 
– uroczyste podpisanie aktu 
erekcyjnego w miejscu przyszłe-
go obelisku upamiętniającego 30. 
rocznicę robotniczych zrywów 

 w Polsce i na Ziemi Tczewskiej
–  godz. 16.30, CWRDW – otwar-

cie okolicznościowej wystawy 
„Sierpień 1980”

–  godz. 17.00, dziedziniec 
 CWRDW – Festiwal Solidar-

ności z udziałem Holy Smoke, 
Piotra Starzeckiego z zespołem 
Y’Anioły i in. Gwiazdą wieczoru 
będzie Tadeusz Woźniak.

•  2 września, godz. 10.00, sala 
CED – konferencja nt. powsta-
nia NSZZ „Solidarność”

ROCZNICA WYBUCHU WOJNY

Program obchodów patriotyczno- 
-religijnych 1 września 2010 r. w 71. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej
9.00 – uroczystości przy pomniku 
 w Kałdowie
10.20-14.30 – uroczystości w Szy-

mankowie 
–  msza św, składanie kwiatów pod 

tablicą pamiątkową na peronie, 
przemarsz od dworca PKP do 
Pomnika Pomordowanych Kole-
jarzy i Celników, od godz. 12.15 
– obchody przy pomniku. 
W godz. 8.00-10.00 możliwość 

zwiedzenia Izby Pamięci.
15.00-16.00 – uroczystości 
 w Tczewie
–  zbiórka przy tablicy pamiątko-

wej przy ul. Jana z Kolna
–  meldunek, hymn narodowy, 

wciągnięcie fl agi na maszt
–  uroczystości przy tablicy 

pamiątkowej – wystąpienia 
okolicznościowe, modlitwa, Apel 
Poległych, salwa honorowa, 
składanie kwiatów

28 sierpnia odbędzie się ósma edycja Festiwalu Grzegorza Ciechow-
skiego IN MEMORIAM oraz fi nał V Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senek Grzegorza Ciechowskiego. W konkursie usłyszymy ośmiu 
wykonawców. Podobnie jak przed rokiem, miejscem imprezy bę-
dzie Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły.

KRÓTKO

•  godz. 18.00 – otwarcie wystawy 
„Republika w plakacie zamknięta”

•  godz. 18.30 – V Ogólnopolski 
Konkurs Piosenek Grzegorza 
Ciechowskiego.
W koncercie finałowym zapre-

zentują się: Bert/Matej/DJ Ace, 
Datura, Janek Samołyk, Living 
on Wenus, Marek Świątkowski-
-Okoński, Proteza, Schody, Viribus 

PROGRAM FESTIWALU:
Unitis. Utwory G. Ciechowskiego, 
które usłyszymy to: Psy Pawłowa, 
Będzie plan, Raz na milion lat, Od-
chodząc, Masakra, Sado-maso pio-
senka, Obejmij mnie Czeczenio, Nie 
pytaj o Polskę, Biała fl aga, Sam na 
linie, Moja Angelika, Halucynacje, 
Znak równości, Tak, tak to ja. Po 
konkursie wystąpi gość Festiwalu: 
zespół MUCHY

– polska grupa muzyczna, założona 
w Poznaniu w 2004 r. przez Micha-
ła Wiraszko, Piotra Maciejewskiego 
i Szymona Waliszewskiego. W stycz-
niu 2008 r. do zespołu dołączył To-
masz Skórka. Zespół został obwołany 
odkryciem roku 2006 przez miesięcz-
nik Machina i Program 3 Polskiego 
Radia. Pierwszy singiel zespołu pt. 
„Miasto doznań” osiągnął w maju 
2007 r. 7. miejsce na prowadzonej 
przez Marka Niedźwieckiego Li-
ście Przebojów Polskiego Radia 3. 
19 listopada ukazał się debiutancki 
album grupy, noszący tytuł Terroro-
mans, uznany za „Płytę Roku” m.in. 
przez słuchaczy PR3 i magazyn mu-
zyczny Pulp. Pozytywne reakcje na 
płytę pozwoliły zespołowi wyruszyć 
w samodzielną trasę koncertową 

oraz otworzyły drzwi na największe 
i najważniejsze sceny polskich fe-
stiwali (Heineken Open’er, Jarocin 
Festival, Off Festival, Cracow Scre-
en Festival, Eko Union of Rock 
w Węgorzewie itd.).

Zespół zdobył także tytuł „Ze-
społu Roku 2007” Programu 3 Pol-
skiego Radia. Przez okres dwóch lat 
Muchy zagrały prawie 150 koncer-
tów. Jesienią 2009 r. zespół podpisał 
kontrakt z wytwórnią Sony Music, 
a przy współpracy z producentem 
Marcinem Borsem zarejestrował 
materiał na drugą płytę zatytu-
lowaną „Notoryczni debiutanci”. 
Pierwszy singiel z nowego albumu 
„Przesilenie” wspiął się na 1. miej-
sce Trójkowej Listy Przebojów oraz 
listy poznańskiego radia Afera!

GOŚĆ FESTIWALU – MUCHY 

 

• Wykwalifi kowana, sprawdzona 
kadra lektorów!

• Przygotowanie do międzynaro-
dowych egzaminów!

• Grupy o zróżnicowanym poziomie!

Zapisy na kursy językowe dla osób indywidualnych i fi rm

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

rok szkolny 2010/2011
angielski  niemiecki  francuski  hiszpański  włoski

Nauka języków w CED to: 

Zapisy w dniach: 1-4.09.2010 w godz. 8.00-16.00 indywidualnie lub telefonicznie, 
e-mail: kursy.ced.tczew@gmail.com

• Interesujące metody zajęć
• Konkurencyjne ceny!
• Atrakcyjny system zniżek!!!
• m.in. zajęcia w pracow-

niach  multimedialnych
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