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STARTUJĄ PROJEKTY OBYWATELSKIE

W NUMERZE
l W Tczewie otwarto
najnowocześniejszy zakład
utylizacji odpadów w kraju
l Prezydent Tczewa
– w czołówce samorządowców
Pomorza

M. MYKOWSKA

l 10 lat w Unii Europejskiej
– jak zmieniło się miasto

Prezydent Tczewa M. Pobłocki z lokalnymi liderami, którzy zebrali podpisy i złożyli
zwycięskie wnioski

15 projektów będzie realizowanych w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego Tczewa. Za kwotę pół miliona zł powstaną m.in. nowe siłownie pod chmurką, place zabaw, tereny rekreacyjne – to, co wymarzyli sobie mieszkańcy. Prawie
co szósty tczewianin złożył swój podpis pod którymś z wniosków. To bardzo dobry sprawdzian społecznej aktywności.
Więcej na str. 5 Ü

l „Kuchenne rewolucje”
– Magda Gessler w Tczewie
l Noc Muzeów po afrykańsku
l Wielki Piknik
Samorządowo-Komunalny
– 31 maja
na Bulwarze Nadwiślańskim
l Pchli Targ – 1 czerwca
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FESTYN SAMORZĄDOWO-KOMUNALNY – 31 MAJA

XLIV SESJA

M. MYKOWSKA

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 29 maja 2014 r. (czwartek)
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Wielki Festyn Samorządowo-Komunalny, który
odbędzie się 31 maja na Bulwarze Nadwiślańskim. Gwiazdą wieczoru
będzie Dawid Podsiadło. Wstęp wolny.
Festyn poprzedzi organizowana przez „Dziennik Bałtycki” akcja,
podczas której za makulaturę i elektrośmieci będzie można otrzymać
drzewko lub kwiaty (od godz. 10.00).
O godz. 12 00 – początek festynu dla mieszkańców.
Wśród planowanych atrakcji:
stoiska firm komunalnych, jarmark z ekologiczną żywnością, koło fortuny, plac zabaw dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, wata cukrowa, działania rowerowe, zupa rybna, występy na małej scenie, prezydent gotuje dla tczewian.
Od godz. 17.00 rozpoczną się koncerty na scenie głównej. Wystąpią:
– Nature’s Print
– Czarne Kwiaty
Godz. 20.00 – gwiazda wieczoru – DAWID PODSIADŁO.
Organizatorem festynu jest Urząd Miejski w Tczewie oraz ﬁrmy
i jednostki komunalne: ZUK, ZWiK, ZUOS, TTBS, CKiS, Fabryka
Sztuk, a współorganizatorami: ZEC, Clean–Bud, PUM, Zieleń Miejska, „Dziennik Bałtycki”.
Zobacz też str. 20

CZEKAMY NA PROPOZYCJE

JAK OZNACZYĆ INWESTYCJE OBYWATELSKIE
odczas spotkania z wnioskodawcami projektów do tegorocznego
P
budżetu obywatelskiego, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
zaproponował, aby przy każdej zrealizowanej w ramach budżetu obywatelskiego inwestycji stanęła tablica lub innego rodzaju symbol informujący, że to miejsce (plac zabaw, siłownia pod chmurką itp.)
powstało dzięki mieszkańcom. Czekamy na pomysły tczewian – jak
oznaczyć inwestycje budżetu obywatelskiego.
Propozycje można składać do 13 czerwca br. w Biurze Rzecznika Prasowego UM. Czekają nagrody.
UWAGA! Z chwilą dostarczenia projektu, jego autor wyraża zgodę na
nieodpłatne korzystanie z projektu przez Urząd Miejski w Tczewie,
w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub niekomercyjnego rozpowszechniania w celach promocyjnych.

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

I.
1.
2.
3.
4.

CZĘŚĆ PIERWSZA:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 24 kwietnia 2014 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2014 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 24 kwietnia do 28 maja 2014 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
8. Informacja o stanie powietrza w Tczewie w aspekcie zrealizowanych inwestycji, w okresie 2011-2013 r.
9. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 zmiany nazwy ulicy Willego Muscate i ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej w mieście Tczewie,
10.2 nadania nazwy rondu w mieście Tczewie – Rondo Jasny i Dersława,
10.3 nadania nazwy rondu w mieście Tczewie – Rondo Kociewskie,
10.4 nadania nazwy rondu w mieście Tczewie – Rondo Żołnierzy
Wyklętych,
10.5 określenia przystanków komunikacji i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
10.6 trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli
dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez
inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne,
10.7 porozumienia dotyczącego utworzenia okręgów wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego,
10.8 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przez Gminę Stegna i Gminę Sztutowo,
10.9 polityki rowerowej miasta Tczewa,
10.10 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027,
10.11. powołania radnego Romana Kucharskiego do składu doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.
11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
12.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
Porządek sporządzono 15 maja 2014 r.

ILU NAS JEST?
Na początku maja w Tczewie zameldowane były 58 842 osoby,
w tym 57 731 na pobyt stały i 1111 na pobyt czasowy. Od początku
kwietnia ubyło 213 mieszkańców miasta.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA:
PRZEWODNICZĄCY – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska,
Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska
REDAGUJE:
Urząd Miejski w Tczewie,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
NAKŁAD: 6 000 egzemplarzy
DRUK: Zakłady Graficzne w Tczewie
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Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”

Świetlica przy ul. Zamkowej doceniona przez Parę Prezydencką
Gala konkursu odbyła się 15 maja
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Nasza świetlica środowiskowo-sąsiedzka z ul. Zamkowej 26
została wyróżniona w kategorii:
„Czas wolny dzieci i młodzieży –
czas rozwoju”. W tej samej kategorii startowało 130 innych podmiotów – Tczew znalazł się w gronie
pięciu wyróżnionych. Para Prezydencka przyjęła zaproszenie do
Tczewa i być może we wrześniu
odwiedzi naszą świetlicę.
Samorządy wojewódzkie oraz
liczne gminy i powiaty realizują ciekawe inicjatywy, które mają
dawać trwałe wsparcie rodzinom
i pomagać rozwiązywać ich problemy. Bardzo często informacja
o tych przedsięwzięciach nie wykracza poza granice lokalnej społeczności i wąskiego grona ekspertów. Konkurs „Dobry Klimat
dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej ma na celu docenić
i upowszechnić właśnie takie inicjatywy, by stały się inspiracją i
wzorem dla innych samorządów.

M. MYKOWSKA

Miasto Tczew otrzymało nominację do nagrody Pary
Prezydenckiej w konkursie
dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Od lewej: M. Grabowska, dyr J. Jakubowska, prezydent
M. Pobłocki, A. Hotowy – z nominacją do nagrody

W przypadku Tczewa doceniono
m.in. dobre partnerstwo między
samorządem miasta a organizacją pozarządową – PKPS, czego
efektem było powołanie świetlicy
i jej działalność.
W uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli:
Zenon Drewa, wiceprezydent
Tczewa, Julita Jakubowska,
dyrektor MOPS, Gabriela
Brządkowska, kierownik środowiskowych domów samopomocy MOPS w Tczewie oraz Magdalena Grabowska, kierownik

świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej z ul. Zamkowej 26.
Na początku działalności,
w 2012 r. do świetlicy na Zamkowej uczęszczało 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzisiaj korzystają
z niej także dzieci szkolne – łącznie
ponad 50, głównie ze Starego Miasta, ale coraz częściej także z Czyżykowa. Kadra świetlicy to dwie
osoby: Magdalena Grabowska
i Aleksandra Hotowy, a pomaga im 6 mam – wolontariuszek.
M.M.

Samorządowcy na medal

KRÓTKO
KASA URZĘDU
MIEJSKIEGO
S. DADACZYŃSKI/DZIENNIK BAŁTYCKI

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zdobył drugie miejsce wśród pomorskich włodarzy w plebiscycie czytelników
„Dziennika Bałtyckiego”.
24 kwietnia, w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala
wielkiego plebiscytu „Samorządowiec Pomorza”, której patronował
Mieczysław Struk, marszałek
woj. pomorskiego. Laureaci otrzymali nagrody i gratulacje.
O tym, kto zwycięży zadecydowały głosy czytelników „Dziennika Bałtyckiego”. Oddzielnie głosowano na włodarzy pomorskich
gmin, osobno na radnych.
W plebiscycie na najlepszych
włodarzy, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zdobył drugie miejsce. Najwięcej głosów zebrał prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, a na trzecim miejscu
był Paweł Adamowicz , prezydent Gdańska. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki i medale.

Mirosław Pobłocki
prezydent Tczewa:
– Zamkowa 26 to jedna z najlepszych inwestycji rewitalizacji Starego Miasta w Tczewie. To
mały niepozorny budynek, który integruje społeczność dzielnicy. Świetlica jest miejscem,
z którego chętnie korzystają dzieci i młodzież, gdzie rodzice mogą
otrzymać pomoc pedagogów,
ale przede wszystkim aktywizuje lokalną społeczność. Kadra świetlicy to tylko dwie osoby,
ale pomagają im mamy, babcie,
dziadkowie, sąsiedzi, a tczewskie
firmy wspierają w wyposażeniu
placówki i urządzeniu placu zabaw. Spotykają się tam również
starsi mieszkańcy np. podczas
kulinarnych wieczorków – wspólniegotują,degustują,wymieniają
przepisy, rozmawiają, zaprzyjaźniają się. Organizowane są Dni
Sąsiada, wspólne grillowanie,
strojenie choinki, na które zapraszani są… wszyscy. Dokładnie
o to chodzi w rewitalizacji – zrobić
remont budynku, który za kilka
lat będzie zdewastowany to nie
sztuka, sztuką jest wyremontować budynek, który będzie przynosił pożytek miastu, dzielnicy,
z którego mieszkańcy będą dobrze i mądrze korzystać.

Prezydent Tczewa odbiera wyróżnienie z rąk marszałka
woj. pomorskiego Mieczysława Struka oraz Mariusza Szmidki,
red. naczelnego „Dziennika Bałtyckiego”

Nagrodzeni zostali również
radni. Wśród radnych miasta
Tczewa najwięcej głosów zdobyli Włodzimierz Mroczkowski,
a za nim Gertruda Pierzynowska i Kazimierz Ickiewicz.

Plebiscyt „Samorządowiec Pomorza” trwał od 14 lutego do 21
marca. Głosowano łącznie na ponad 2400 kandydatów, oddano
ponad 80 tysięcy głosów.
M.M.

Kasa Urzędu Miejskiego w Tczewie czynna jest od poniedziałku do środy w godz. 8.30-14.30,
w czwartki 8.30-16.00, a w piątki
8.30-13.00.
W kasie urzędu można wpłacać wszystkie należności wobec
Urzędu Miejskiego w Tczewie
oraz odbierać dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
Istnieje możliwość dokonywania
wszystkich opłat dotyczących Urzędu bez prowizji w Banku PeKaO
SA w Tczewie ul. Woj. Polskiego 22
(obok dawnego Retmana).
Dodatkowo opłaty za odpady
komunalne oraz opłatę skarbową
można również wpłacać bez prowizji we wszystkich filiach Banku Spółdzielczego w Tczewie: przy
ul. Paderewskiego 1, ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 3, ul. Żwirki 49, ul.
Gdańskiej 33, ul. Jedności Narodu
6, ul. Piaskowej 2 (Starostwo Powiatowe) i ul. Pomorskiej 1 (Galeria Kociewska).
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W Tczewie – najnowocześniejszy zakład utylizacji odpadów w Polsce

Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi

Stałych Marianowi Cegielskiemu za realizację tego zadania i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania w Tczewie
tak nowoczesnego zakładu.
Prezes Cegielski wręczył prezydentowi Tczewa symboliczne
kucze do zakładu.
Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie jest projektem współfinansowanym przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity
koszt projektu wynosi 146,5 mln
zł, z czego dofinansowanie w Funduszu Spójności: 93,5 mln zł.
Projekt realizowany jest
przez Zakład Utylizacji Odpa-

dów Stałych w Tczewie i obejmuje 23 gminy w 5 powiatach woj.
pomorskiego, obsługuje 284 tys.
mieszkańców Pomorza.
Główne cele projektu to:
– redukcja ilości odpadów deponowanych na składowisku
– ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych w inny sposób
niż składowanie
– odzyskanie surowców wtórnych
nadających się do przetworzenia w procesie odzysku, recyklingu i powtórnego wykorzystania
– przywrócenie środowisku 29,2
ha terenów zdegradowanych.
23 stycznia br. zakład w Tczewie otrzymał status Regionalnej

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tczew (RIPOK Tczew).
Na terenie zakładu działa wielofunkcyjna, w pełni automatyczna instalacja do segregacji odpadów komunalnych pochodzących
z różnych systemów zbiórki z automatycznym wydzieleniem 12 frakcji materiałowych oraz pre–RDF,
a także instalacja do biologicznej
stabilizacji odpadów w systemie
dynamicznym BIOFIX. Przepustowość sortowni to 90 tys., a kompostowni 37 tys. ton rocznie.
Firma zatrudnia ponad 150
pracowników, a docelowo może
być tu nawet 230 miejsc pracy.

Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował prezesowi ZUOS
Marianowi Cegielskiemu za realizację zakładu

M.M.

M. MYKOWSKA

M. MYKOWSKA

– To chwila bez precedensu w historii naszego miasta – powiedział
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Za chwilę symbolicznie
oddamy do użytku największą,
najdroższą, najdłużej realizowaną inwestycję w Tczewie. To inwestycja największa także z racji lokalizacji – na terenie trzech gmin
oraz obsługi – korzysta z niej ponad dwadzieścia gmin. Według
naszego rozeznania, to także najbardziej nowoczesny zakład utylizacji odpadów w Polsce.
Inwestycja należy do najdłużej realizowanych nie z powodu
samej budowy, ale przymiarek do
niej, które zaczęły się kilkanaście
lat temu.
– Początkowo, gdy zaczynałem
pracę w urzędzie jako wiceprezydent Tczewa do spraw gospodarczych, myślałem, że porywamy
się z motyką na słońce – przyznał
prezydent M. Pobłocki. – Byliśmy bombardowani ofertami od
różnych firm, które chciały nam
taki zakład zbudować, a poziom
wiedzy mieliśmy zerowy. Postanowiliśmy wówczas, że najpierw
sami musimy się wiele nauczyć
i dobrze przygotować do tej inwestycji. Oglądaliśmy wiele zakładów utylizacji w kilku krajach,
różne technologie starając się wybrać rozwiązanie optymalne dla
Tczewa.
Prezydent podziękował prezesowi Zakładu Utylizacji Odpadów

M. MYKOWSKA

W Tczewie otwarto najnowocześniejszy w kraju
zakład utylizacji odpadów. Inwestycja kosztowała prawie 150 mln zł.

Tczewski zakład obsługuje 23 pomorskie gminy
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Budżet obywatelski 2014

15 PROJEKTÓW DO REALIZACJI
baw, siłownia pod chmurką itp.)
powstało. Czekamy na pomysły
mieszkańców.

30 kwietnia ogłoszone zostały wyniki budżetu obywatelskiego Tczewa na 2014 r. Mieszkańcy otrzymali do dyspozycji łącznie
500 tys. zł, do podziału na cztery
okręgi. Pod 37 złożonymi wnioskami głosy poparcia oddało łącznie 9069 mieszkańców, z czego 7879 oddało głosy ważne. Z 37
wniosków, 32 zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem
formalnym. Spośród nich wyłoniono te, które zebrały największą
liczbę głosów i jednocześnie mieściły się w wyznaczonym limicie finansowym.
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zaprosił wnioskodawców zwycięskich projektów do
Urzędu Miejskiego, aby przekazać wyniki budżetu i wręczyć pamiątkowe certyfikaty.
– Pierwszy budżet obywatelski Tczewa to pełen sukces – powiedział prezydent. – Nie spodziewałem się aż takiej aktywności.
W zbieranie podpisów zaangażowali się zwykli mieszkańcy Tczewa, uaktywnili się lokalni liderzy.
To wy wymyśliliście projekty i ze-

M. MYKOWSKA

15 projektów będzie realizowanych w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego
Tczewa.

Prezydent Mirosław Pobłocki wręczył specjalne certyfikaty
wnioskodawcom zwycięskich projektów

braliście głosy poparcia. To właśnie
aktywność społeczeństwa obywatelskiego jest największą wartością budżetu obywatelskiego.
Pod projektami średnio zebrano po ok. 200–300 głosów, ale były
i takie, gdzie liczba popierających
wynosiła ok. 1000.
– Projekt się sprawdził, a to
stawia przed nami dodatkowe
wyzwania – stwierdził M. Pobłocki. – Budżet obywatelski
jest ograniczony do 500 tys. zł.
W tej kwocie zmieściło się łącznie 15 projektów – te które spełniły warunki regulaminu i zo-

stały poparte największą liczbą
głosów. To nie znaczy, że pozostałe projekty wyrzucimy do kosza. Przeciwnie – część z nich
chcemy realizować już w ramach
ogólnego budżetu. To ciekawe pomysły, warto je docenić, a przede
wszystkim warto docenić zaangażowanie mieszkańców.
Prezydent Tczewa zaproponował, aby przy każdej zrealizowanej w ramach budżetu obywatelskiego inwestycji stanęła
tablica lub innego rodzaju symbol
informujący, ze to właśnie dzięki
mieszkańcom to miejsce (plac za-

***
W regulaminowym terminie – do
28 marca wpłynęło 36 wniosków
do budżetu obywatelskiego Tczewa na 2014 r. (dodatkowo – jeden
wpłynął po terminie i nie był weryfikowany), z czego 32 zostały
zweryfikowane pozytywnie.
Przyczyny negatywnej weryfikacji to brak wymaganej liczby ważnych głosów (w 3 przypadkach), złożenie wniosku po
terminie (1), koszt przekraczający
zakładaną kwotę (ok. 150 tys. zamiast 50 tys.)
Najczęstsze błędy przy oddawaniu głosów:
– brak numeru pesel
– błędny pesel
– brak podpisu
– osoba popierająca nie mieszka
w danym okręgu
– brak zameldowania lub czasowe zameldowanie w Tczewie
– nieukończone 16 lat w dniu
4.04.2014 r.
– błędne nazwisko lub imię
– błędnie podany adres
zamieszkania.
M.M.

PROJEKTY DO REALIZACJI
OKRĘG 1 (osiedla: Staszica, Zatorze, Stare Miasto):
1. Mariusz Nowak. Projekt: Rewitalizacja ulicy Królowej Jadwigi
w Tczewie.
2. Patryk Kloskowski. Projekt: Budowa skweru, budowa siłowni
pod chmurką.
3. Lucyna Urmanin. Projekt: Montaż wiaty autobusowej.
OKRĘG 2
(osiedla: Czyżykowo, Za Parkiem, Bema, Górki, Kolejarz):
1. Kazimierz Mokwa. Projekt: Siłownia na świeżym powietrzu.
2. Iwona Szałachowska. Projekt: Mały plac aktywności.
3. Ewa Dzierżanowska-Wasielewska. Projekt: Budowa siłowni
pod chmurką i placu zabaw dla dzieci – Osiedle Witosa.
OKRĘG 3 (osiedla: Garnuszewskiego, Nowe Miasto):
1. Karolina Kawecka. Projekt: Stojaki rowerowe na Osiedlu Garnuszewskiego (30 sztuk).
2. Franciszek Drelich. Projekt: Renowacja placu zabaw i boiska sportowego Osiedla A. Garnuszewskiego.

3. Renata Susmarska. Projekt: Estetyczny i bezpieczny chodnik przy
ul. Sobieskiego 22.
OKRĘG 4 (osiedla: Prątnica, Bajkowe-Piotrowo, Suchostrzygi):
1. Grażyna Antczak. Projekt: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy klubie młodzieżowym „Przystań”, wyłożenie sztucznej nawierzchni.
2. Stanisław Neumann. Projekt: Urządzenia zabawowo rekreacyjne
dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków wspólnotowych ul. Armii
Krajowej 59 i 61,dz.nr 88/85,88/86.
3. Andrzej Miętkiewski. Projekt: Wykonanie chodnika z adaptacją dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscami parkingowymi oraz dojściami do nich w obrębie bloków wspólnotowych
ul. Jurgo 15 i 17.
4. Adam Jagodda. Projekt: Stojaki rowerowe na Osiedlu Prątnica,
Bajkowe- Piotrowo, Suchostrzygi.
5. Zygfryd Szuta. Projekt: Urządzenia rekreacyjno-zabawowe
dla dzieci i dorosłych w obrębie bloków Spółdzielczych ul. Armii
Krajowej „Plac Zabaw”.
6. Kazimierz Grzegorczyk. Projekt: Urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne „Siłownia pod chmurką”.
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MAGDA GESSLER GOTOWAŁA W TCZEWIE

Wizyta znanej restauratorki
wzbudziła w Tczewie ogromne
zainteresowanie. Restauracja na
Suchostrzygach przez kilka dni
przeżywał oblężenie, szczególnie
zainteresowane były dzieci. Oczywiście, do zakończenia prac ekipy
telewizyjnej, lokal był nieczynny,
ale już w czwartek 15 maja pierwsi klienci mogli skorzystać z uroczystej kolacji.
Po ok. trzech tygodniach Magda Gessler wróci do Tczewa, aby
sprawdzić, czy właściciele restauracji wcielili w życie jej porady. Prawdopodobnie we wrześniu na ekranach TVN zobaczymy program
o Tczewie.
– W Tczewie możemy się spodziewać sukcesu – zdradziła Mag-

M. MYKOWSKA

Magda Gessler w tczewskiej restauracji Millenium
(obecnie Mio Angelo) przeprowadziła „Kuchenne rewolucje”. Program zobaczymy w telewizji już
we wrześniu.

Magda Gessler w rozmowie z prezydentem Tczewa pochwaliła
uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości lokale
gastronomiczne na starówce

da Gessler. – To będzie fajna, podręczna, osiedlowa knajpka – taka,
do której można przyjść z rodziną
nie rujnując się finansowo.
Magda Gessler podczas pobytu w
Tczewie spotkała się z prezydentem

Mirosławem Pobłockim. Rozmawiano m.in. o kondycji tczewskiej gastronomii. Restauratorka
pochwaliła naszą uchwałę, która
pozwala zwolnić z podatku od nieruchomości lokale gastronomiczne
na Starym Mieście.

M. Gessler spotkała się też
z dziennikarzami. Zapytana
o sposób na sukces, odpowiedziała: – Śpię trzy godziny dziennie i
nie daję spać innym…
Restauratorka podpowiedziała, że siłą restauracji jest korzystanie z lokalnych produktów, świeżych i dobrej jakości. Na naszym
terenie szczególnie cenione są gęsi
i ryby.
– Realizacja w Tczewie programu „Kuchenne rewolucje”
to dla Tczewa ogromna promocja – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki. – Program realizuje jedna z największych stacji
telewizyjnych, a Magda Gessler
jest marką, która przyciąga wielu klientów restauracji. Liczę na
to, że dzięki temu Tczew odwiedzi
jeszcze więcej osób.
Jako pamiątkę z Tczewa,
prezydent przekazał M. Gessler
ręcznie malowane ﬁliżanki –
tczewskim mostem i panoramą
starówki.
M.M.

Korony Smakosza rozdane – tczewianie w czołówce
Najlepsza relacja ceny
do jakości
1. Bar Mleczny Kociewiak Tczew
2. Why Not Gdańsk
3. Yak Bar Tczew

Konkurs „Korona Smakosza” towarzyszył akcji” Weekend za
pół ceny”, którą w Tczewie zorganizowaliśmy 12 i 13 kwietnia.
W konkursie wystartowało 77 lokali gastronomicznych z tych
miast Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które wzięły udział
w wydarzeniu. Rywalizowały
o miano najlepszego lokalu w dziesięciu kategoriach. O zwycięstwie
decydowały głosy klientów, którzy
za pomocą specjalnych ankiet wyrażali opinie o odwiedzanych przez
siebie barach czy restauracjach.
Klienci oddawali głosy, ale też uzasadniali swój wybór. Nagrody dla
klientów i restauratorów ufundował główny partner wydarzenia firma MAKRO Cash& Carry.

Najlepsze danie regionalne
1. Kresowa Gdańsk
2. Kawior Gdańsk
3. Zajazd Słoneczny Tczew

Wyniki plebiscytu w poszczególnych kategoriach:
Smak potraw
1. Bis-bar Malbork
2. Bar Mleczny Kociewiak Tczew
3. Seven Sports Pruszcz Gdański
Wystrój lokalu
1. No To Cyk Gdańsk

M. MYKOWSKA

W czołówce konkursu „Korona Smakosza” znalazły się Bar
Mleczny „Kociewiak”, Yak
Bar, Zajazd Słoneczny i Restauracja Akropolis z Tczewa.

Wśród wyróżnionych lokali jest m.in. Bar Mleczny
„Kociewiak” działający w zrewitalizowanej kamienicy

2. Abażur Nicponia
3. Południk 18 Gdańsk

Gdańsk

Jakość obsługi
1. Yak Bar Tczew
2. Kuchnia Rosyjska Gdańsk
3. Piwniczka Malbork

Rodzinny obiad
1. Pod Zielonym Smokiem
Gdańsk
2. Akropolis Tczew
3. Restauracja w Zamku Gniew

Atmosfera
1. Południk 18 Gdańsk
2. W starym kadrze Gdańsk
3. No To Cyk Gdańsk

Romantyczny wieczór
1. Piwniczka Malbork
2. Restauracja w Zamku Gniew
3. Mon Balzac Gdańsk

Spotkanie z przyjaciółmi
1. Kawior Gdańsk
2. No To Cyk Gdańsk
3. Pod Zielonym Smokiem

Lunch
1. Kuchnia Rosyjska Gdańsk
2. Zajazd Słoneczny Tczew
3. Kresowa Gdańsk

Restauracje, które zdobyły pierwsze miejsca otrzymały bony zakupowe do hal MAKRO i pamiątkowe statuetki Korony Smakosza.
Na nagrody mogli liczyć także
klienci oddający głosy w trakcie
plebiscytu. Konkursowe zadanie
polegało na jak najciekawszym zakończeniu zdania „Polecę ten lokal
najbliższym, ponieważ...” – a propozycje oceniało specjalne jury.
Wśród zwycięzców – na drugim miejscu znalazł się Piotr
Brzeziński, który tak napisał
o tczewskiej Restauracji PATIO:
Polecę ten lokal najbliższym, ponieważ jadła i napitków jest u nich
dostatek, polecamy lokal każdej
maści dziatek. Dla rycerzy i dam
dworu pyszne napitki dla dobrego humoru. Jadło jak z królewskiego stołu. PRZYBYWAJCIE
TU POSPOŁU! Nagrodą za drugie miejsce był telewizor Samsung
LED 32.
M.M.
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„Z Wadowic do nieba” – wystawa plenerowa

KRÓTKO
l Konkursy na dyrektorów
gimnazjów

Przed kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła
otwarto wystawę poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II.

l Lista mieszkaniowa
zatwierdzona
E. SALKOWSKA-STUBBA

29 kwietnia na skwerze przy pomniku Jana Pawła II na osiedlu
Suchostrzygi spotkali się przedstawiciele władz miasta i powiatu,
radni, duchowieństwo i mieszkańcy Tczewa. Zebranych powitała
Alicja Gajewska– dyrektor Fabryki Sztuk. Wystawa ,,Z Wadowic do nieba” to zapis życia Jana
Pawła II począwszy od lat szkolnych, poprzez kapłaństwo, pracę
naukową, biskupstwo, aż po wybór na Stolicę Piotrową.
– Jan Paweł II gorąco nawoływał do miłości, pokoju, pojednania
różnych wyznań. Zawsze powtarzał: ,,jeśli chcecie zachować pokój,
pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów”
– powiedział starosta Józef Puczyński otwierając wystawę.
Kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II złożyli: Zenon Drewa – zastępca prezydenta miasta, Józef Puczyński
– starosta powiatu tczewskiego,
Mirosław Augustyn – przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Piotr Odya – przewodniczący
Rady Powiatu.
– To miejsce poświęcone jest
pamięci Jana Pawła II, a wysta-

Ogłoszony został konkurs na dyrektorów Gimnazjum nr 1 im.
Gen. Henryka Dąbrowskiego (ul.
Czyżykowska 69) oraz Gimnazjum nr 2 im. Mjra. Henryka Sucharskiego (ul. Południowa 6).
Na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 wpłynęła 1 oferta, na
dyrektora Gimnazjum nr 2 – 6.
Oba konkursy odbędą się 28 maja.

Dla uczestników wernisażu zagrał zespół Contabile

wa ukazuje jego życie i nasze kontakty z papieżem. Miałem wielką
przyjemność zapraszać papieża
na ziemię tczewską” – wspominał Zenon Odya, radny Sejmiku Samorządowego i były prezydent Tczewa.
Ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz podziękował wszystkim
zaangażowanym w zorganizowanie wystawy. – Wszyscy, którzy
idą do kościoła, muszą patrzeć na
naszego papieża. Jak na Niego patrzą, to się od Niego uczą. A od Nie-

go można się bez przerwy uczyć –
powiedział ks. Cieniewicz.
Autorem większości zdjęć jest
Józef Ziółkowski.
Na zakończenie wystąpił zespół ,,Cantabile”, prowadzony
przez Grażynę Zakrzewską.
Odśpiewano ,,Barkę” – ulubioną
pieśń Jana Pawła II.
Przybyli goście skosztowali
kremówek.
Wystawa trwać będzie do
27 lipca 2014 r.
ESS

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców,
Obr. 1, dz. 573;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Portowców,
Obr. 1, dz. 755;

Samorząd miasta dofinansowuje bilety dla uczniów

KATAMARANEM PO WIŚLE

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Robotniczej, Obr. 1, dz. 515;

T

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Robotniczej, Obr. 1, dz. 521;

M. MYKOWSKA

czewskie Centrum Sportu
i Rekreacji, Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej „Delta Wisły”
w Tczewie wraz z producentem
tramwajów wodnych Alumilex
z Gdyni zapraszają do korzystania z katamaranu „KINGA”, który do 25 czerwca kotwiczy przy
przystani nad Wisłą.
Pierwszymi pasażerami statku, 30 kwietnia byli najmłodsi
uczestnicy otwarcia wystawy „10
lat Polski w UE”.
Bilety można nabyć w kasie
w Przystani nad Wisłą. Do każdego biletu dla ucznia tczewskiej
szkoły podstawowej, samorząd
miasta dopłaca 2 zł.
Operatorem tramwaju wodnego „KINGA” jest firma HS CONSULTING.

Zatwierdzona została lista przydziałów mieszkań na 2014 r.
Na liście ujęto 57 rodzin, w tym
31 z listy ubiegłorocznej.
Na liście lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży
umieszczono 1 lokal (ul. Wojska
Polskiego 7/2A).

Katamaran pływać będzie do 25 czerwca

Szczegóły dotyczące rejsów
i rezerwacji – tel. 506 495 162.

www.tramwajwodnytczew.pl
e-mail: biuro@tramwajwodnytczew.pl

• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Spółdzielczej, Obr. 1, dz. 715/1;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w Tczewie, przy ul. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Obr. 14,
dz. 65/6.
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towarzyszenie Pomorskie CenS
trum Terapeutyczno-Prawne
INTERIOS we współpracy z Fundacją Pokolenia w ramach projektu
„Pomoc Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”, oferuje bezpłatne,
specjalistyczne i wielopłaszczyznowe formy pomocy osobom będącym
pokrzywdzonymi przestępstwem
oraz członkom ich rodzin.
Oferta i działania skierowane
są do pojedynczych obywateli oraz
przedsiębiorstw.
Celem projektu jest rozpoznanie potrzeb i optymalne dostosowanie usług do potrzeb osoby
pokrzywdzonej. Oferta specjalistycznych form pomocy obejmuje:
► bezpłatne porady prawne
świadczone przez adwokatów
i radców prawnych jako ustne
konsultacje, w wyjątkowych
sytuacjach również pisemne;
► bezpłatne konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;
► konsultacje psychoterapeutyczne i psychotraumatologiczne, umawiane jako indywidualne sesje;
► szeroki wachlarz świadczeń
materialnych:
• pokrywaniekosztówusługzdrowotnych i wyrobów medycznych
niezbędnych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego
• pokrywanie kosztów edukacji
ogólnokształcącej i zawodowej
• okresowe dopłaty do bieżących
zobowiązań czynszowych
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów na terapie, konsultacje czy szkolenia
• zakup bonów żywnościowych,
ubrań, środków czystości i higieny osobistej
Projekt i pomoc skierowany jest do wszystkich osób, które
ucierpiały w wyniku m.in.:
► uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym;
► gróźb karalnych, mobingu,
gwałtu, wykorzystywania seksualnego;
► przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie;
► uszkodzenia mienia, oszustwa,
rozboju i kradzieży;
► niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych.
Pokrzywdzonych
prosimy
o kontakt z osobą pierwszego kontaktu pod nr tel. 690 489 658.
Punkty pomocy w Tczewie:
Tczew, ul. Obrońców Westerplatte 6, Fundacja Pokolenia tel.
690 489 658. Dyżur prawnika:
poniedziałek 13.00-18.00, wtorek 10.00-12.00, czwartek 16.0019.00. Dyżur psychologa: wtorek
16.00-18.00

Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

STRAŻ MIEJSKA
W TCZEWIE

Dzielnicowi strażnicy miejscy już w 6 osiedlach
Liczba dzielnicowych strażników miejskich zwiększyła się
z 4 do 6, funkcjonariusze obsługują teraz łącznie 6 osiedli.
Rewiry obsługiwane przez dzielnicowych strażników to:
– Suchostrzygi i Os.
Bajkowe(strażnicy: Ewa Neumann i Jan Leczkowski)
– Os. Garnuszewskiego i Zatorze (strażnicy: Ewa Myszka
i Paweł Rymuza)
– Stare Miasto i Czyżykowo
(strażnicy: Monika Fabich
i Artur Galikowski).
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki zdecydował o zwiększeniu liczby dzielnicowych i obszaru
miasta objętego ich działaniem w
odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, którzy dobrze oceniają dotychczasowa pracę dzielnicowych i oczekiwali rozszerzenia
inicjatywy rozpoczętej w marcu
ub. roku.
Z dzielnicowymi można się
kontaktować pod bezpłatnym nu-

M. MYKOWSKA

POMOC DLA OFIAR
PRZESTĘPSTW

Od kwietnia w Tczewie
pracuje już 6 dzielnicowych
strażnikow miejskich

merem tel. 986 lub swoje uwagi
wpisywać do książek dostępnych
w administracjach osiedli.
W kwietniu:
Dzielnicowi pracujący na Os.
Suchostrzygi i Bajkowym podję-

li 45 interwencji własnych oraz
32 zlecone – przez administracje
osiedli, mieszkańców, dyżurnych
SM. Nałożono 18 mandatów na
łączną kwotę 1200 zł. Pouczono
27 osób. Wystawiono 1 wezwanie
dla sprawcy wykroczenia.
Dzielnicowi pracujący na Os.
Garnuszewskiego i Zatorzu podjęli 55 interwencji własnych oraz
91 zleconych. Nałożono 39 mandatów na łączną kwotę 3200 zł.
Pouczono 21 osób. Wystawiono 11
wezwań w spr. wykroczeń.
Dzielnicowi pracujący na Starym Mieście i Czyżykowie podjęli 17 interwencji własnych oraz
68 zleconych. Nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 800 zł. Pouczono 18 osób. Wystawiono 8 wezwań w spr. wykroczeń.
Interwencje dzielnicowych dotyczyły głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w
miejscach publicznych i wykroczeń drogowych.
M.M.

Straż Miejska w kwietniu 2014 r.

Kontrole rowerzystów i pieszych uczestników
ruchu drogowego
W kwietniu tczewska straż miejska odnotowała 1030 interwencji, w tym 455 zostało zgłoszonych przez mieszkańców, 185 – przez operatorów monitoringu, 170 przez dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie, a 219 to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 14 osób z upojeniem alkoholowym – 4 do miejsca zamieszkania, 9 – do Pogotowia Socjalnego w Elblągu,
1 – do szpitala.
• Przeprowadzono 102 patrole
wspólnie z funkcjonariuszami
KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. wykonując prace porządkowe na terenie Tczewa zebrali łącznie
215 worków (o poj. 120 litrów
każdy) różnego rodzaju odpadów. Prace skazanych polegały głównie na usuwaniu zanieczyszczeń z miejsc publicznych,
terenów zielonych, chodników,
parkingów, odchwaszczaniu.
• Do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przekazano materiały z monitoringu dotyczące kolizji drogowych (4.04),

kradzieży roweru (7.04), uszkodzenia pojazdu (11.04), kradzieży pojazdu (16.04), kradzieży
biżuterii (29 i 30.04), kradzieży
skutera (30.04).
• 8 kwietnia, straż miejska
wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie
przeprowadziła działania mające na celu dyscyplinowanie
pieszych, rowerzystów i motorowerzystów i przestrzegania
przez nich przepisów ruchu
drogowego. Działania przeprowadzono w godz. 6.00–22.00
na terenie całego miasta. W
toku kontroli ujawniono następujące wykroczenia:
– przejście na czerwonym świetle – trzy osoby ukarano mandatami
– przejście w miejscu niedozwo-

lonym – 4 osoby ukarano mandatami.
Pouczono 6 osób.
• 26 kwietnia funkcjonariusze
straży miejskiej uczestniczyli
w zebraniu sprawozdawczym
ROD „Nad Wisłą”. Przekazane
przez działkowców informacje
dotyczące bezpieczeństwa na
terenie ogrodów zostaną wykorzystane podczas prowadzonych tam kontroli.
• Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicielipsówzgodnegozprzepisami
wyprowadzania czworonogów
i sprzątania po nich. Nałożono 8 mandatów na łączną kwotę 500 zł, z czego 3 za niezgodne
z przepisami wyprowadzanie
psów oraz 5 za niesprzątanie po
psach. Pouczono 7 osób.
M.M.
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Pawilon Urzędu Miejskiego

PO 45 LATACH – DO WYBURZENIA
Pawilon Urzędu Miejskiego przy pl. Piłsudskiego 1 został zburzony. 45 lat znajdowały się tu biura i przyjmowani byli klienci.
Od początku była to jednak budowla „tymczasowa”, mająca służyć tylko do momentu wybudowania nowego gmachu urzędu.
być budowla tymczasowa – do czasu wzniesienia nowego gmachu
dla Rady Miejskiej i niektórych wydziałów urzędu (jego budowę planowano na terenie dzisiejszego parkingu przy ul. Obr. Westerplatte).
W kolejnych latach zmieniały się koncepcje budowy nowego
obiektu, a pawilon przechodził ko-

Po uporządkowaniu terenu, w
miejscu dawnego pawilonu zostanie zbudowany parking.
KRÓTKA HISTORIA
Już w 1963 r. powstała dokumentacja budowy pawilonu, ale
prace budowlane trwały od 1967
do 1969 r. Od początku miała to

8 kwietnia 2014 r.

M. ŚNIEGULA

M. ŚNIEGULA

18 kwietnia 2014 r.

M. MYKOWSKA

16 maja 2014 r.

M. ŚNIEGULA

13 maja 2014 r.

16 maja 2014 r.

lejne remonty i modernizacje.
W 1989 r. po raz kolejny postanowiono go wyburzyć, ale kwota
potrzebna do wybudowania nowego urzędu okazała się zbyt wysoka. Z pomysłu zrezygnowano
i poprzestano na kolejnych remontach i tak do… 2014 r.
M.M.

M. ŚNIEGULA

M. ŚNIEGULA

Zanim budynek został zburzony,
stał się miejscem ćwiczeń strażaków z Tczewa i Gdańska. Strażacy ćwiczyli działania w sytuacji pożaru, zawalenia się budynku
i poszukiwanie osób w gruzowisku. Do ćwiczeń włączyła się grupa poszukiwawczo–ratownicza
z Gdańska.

18 maja 2014 r.
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TO BYŁA GORĄCA AFRYKAŃSKA NOC...
Afrykańska kuchnia,
nauka suahili, gorące
rytmy – to tylko niektóre atrakcje tegorocznej
Nocy Muzeów.

Zespół Bazo Banga gorącymi rytmami rozgrzał publiczność
WSZYSTKIE FOTOGRAFIE NA STR. 10 M. MYKOWSKA

17 maja Fabryka Sztuk już po raz
siódmy zorganizowała w Tczewie
Europejską Noc Muzeów. Tym
razem jednak tematyka poświęcona była nie Europie, ale Afryce.
Jak zwykle publiczność dopisała. Organizatorzy zadbali o to, by
atrakcji nie zabrakło ani dla dzieci ani dla dorosłych.
Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się występy zespołów afrykańskich. Wystąpiły m.in. grupy Bazo Banga oraz
Ricky Lion& Bongo Bongo. Ricky
Lion to kompozytor i animator
pochodzący z Kongo, współpracował m.in. z zespołem Zakopower,
współprowadził program telewi-

Popularnością cieszyła się nauka gry na afrykańskich instrumentach

Można było spróbować afrykańskich specjałów kulinarnych

Rozmowa z szamanką mogła wiele wyjaśnić…

zyjny w TVP 2 „Zagadkowa blondynka” z Beatą Pawlikowską.
Można było również samemu
spróbować swoich sił w afrykańskim śpiewie oraz biorąc udział
w konkursie wiedzy o tym kontynencie. Był pokaz afrykańskiej
mody i pokaz gry na instrumentach afrykańskich. Mało tego –
chętni wzięli udział w warsztatach tańca i śpiewu oraz gry na
instrumentach, a także uczyli się
języka suahili.
Na dzieci czekały gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy,
zaplatanie warkoczyków i wiele innych atrakcji. Starsi chętnie
uczestniczyli w pokazie filmów,
spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
którzy podróżowali i pracowali
w krajach afrykańskich. Można też było skosztować specjałów
afrykańskich kuchni i zaopatrzyć
się w ciekawą biżuterię.
M.M.
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Warto było wstąpić do Unii Europejskiej – wystawa na bulwarze

Realizacja prezentowanych projektów kosztowała ok. 300 mln zł,
z czego 200 mln zł otrzymaliśmy z Unii

M. MYKOWSKA

Fabryka Sztuk zorganizowała na
Bulwarze Nadwiślańskim plenerową wystawę „10 lat w Unii
Europejskiej”. – 10 lat temu to
tutaj świętowaliśmy wstąpienie
do Unii Europejskiej. Ekspozycja
obrazuje wybrane projekty, realizowane przy wsparciu funduszy
europejskich, które miały niemały wpływ na obecny wizerunek
naszego miasta. Przemiany, które
dokonały się i nadal zachodzą dzięki ich realizacji, zmieniają Tczew
w atrakcyjne miasto, zarówno
pod względem turystycznym, jak
i gospodarczym oraz ekonomicznym – mówi Alicja Gajewska,
dyrektor Fabryki Sztuk. – Budżety prezentowanych na wystawie
przedsięwzięć przekroczyły 300
mln zł, z czego ok. 200 mln. zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.
– Mamy tę ułomność, że szybko zapominamy o tym co było,

M. MYKOWSKA

Przedsięwzięcia warte ponad 300 mln zł,
doﬁnansowane
z funduszy unijnych,
można zobaczyć
na bulwarze.

Wystawa zainteresowała m.in. dzieci ze świetlicy środowiskowosąsiedzkiej z ul. Zamkowej 26 – świetlica to też efekt rewitalizacji

bardzo łatwo przyzwyczajając się
do nowych lepszych rzeczy. Ta wystawa przypomina, że gdyby nie
środki unijne, Tczew wyglądałby
dziś zupełnie inaczej. Te 300 mln
zł zmieniło wizerunek miasta –
Tczew stał się nowoczesny, przyjazny dla mieszkańców i przyjezdnych. Unia zmieniła Polskę,
Unia zmieniła Tczew. Spójrzmy,
ile udało się zrobić – powiedział
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.
Prezydent przypomniał, że beneficjentami środków unijnych
było nie tylko miasto, ale też powiat, spółki, organizacje pozarządowe. Podziękował też wszystkim,
dzięki którym udało się te projekty przygotować, pozyskać fundusze, zrealizować i rozliczyć.
– Warto było w 2004 r. wstąpić
do Unii Europejskiej po to, by dzisiaj cieszyć się z tych efektów – dodał prezydent.
Po uroczystym otwarciu, na
najmłodszych czekała niespodzianka – prezydent Mirosław
Pobłocki zaprosił dzieci na rejs
katamaranem po Wiśle. Maluchy
były zachwycone.
Wystawę można będzie oglądać przez dwa lata – do 30 kwietnia 2016 r.
M.M.

UNIA ZMIENIŁA TCZEW
Mirosław Pobłocki
prezydent Tczewa:

– Gdy 10 lat temu Polska wstępowała do Unii Europejskiej,
chyba niewiele osób wyobrażało sobie, jak bardzo wpłynie to
na nasze miasto – na jego wygląd, funkcjonowanie, na komfort życia mieszkańców. Unijne inwestycje zmieniły i nadal

zmieniają Tczew. Pozyskane fundusze świadczą o tym, że dobrze
wykorzystaliśmy szansę, jaką otworzyła przed nami wspólna Europa. Powstały obiekty, których
nie bylibyśmy w stanie wykonać
wyłącznie siłami budżetu miasta.
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie
Tczew bez tętniącej życiem Fabryki Sztuk czy nabrzeże wiślane bez
przystani i pomostu wioślarskiego. Zintegrowany węzeł transportowy to wizytówka nowoczesnego
Tczewa, a przy tym miejsce, które
pozwoliło uporządkować i usprawnić komunikację miejską i skupiło
różne rodzaje transportu. Unijne
dotacje pomogły zrewitalizować
starówkę. Realizacja 5–letniego
projektu pozwoliła wyeksponować
historyczne fragmenty zabudowy,
wytyczyć planty miejskie – szlaki
forteczny, widokowy i drogę spacerową. Wyremontowaliśmy 10 sta-

romiejskich kamienic, w tym pięć
z mieszkaniami komunalnymi i
pięć wykorzystywanych na cele
publiczne (m.in. świetlicę środowiskowo–sąsiedzką, warsztaty
terapii zajęciowej, dom organizacji pozarządowych). Starówka stała się miejscem cyklicznych plenerowych imprez, jak Pchli Targ,
Święto Ulicy, Jarmark Bożonarodzeniowy, wakacyjne koncerty pod hasłem „Muzyczna Starówka”. Projekt się zakończył, ale
efekt pozostał – historyczne centrum miasta przyciąga coraz więcej mieszkańców i przyjezdnych.
Fundusze unijne pozwoliły zbudować Dom Przedsiębiorcy, gdzie z
rozmaitych form pomocy, doradztwa i inkubatora przedsiębiorczości korzysta wiele mikro, małych
i średnich firm.
Inwestycje to oczywiście najbardziej efektowny i widoczny

przykład wykorzystania unijnych funduszy, ale wiele było
także projektów tzw. miękkich.
Dzięki nim mogliśmy przygotować się do realizacji zadań
inwestycyjnych, wymienić się
doświadczeniami z innymi
gminami, podwyższyć kwalifikacje urzędników, wesprzeć
działania organizacji pozarządowych.
To jeszcze nie wszystko –
unijną pomoc otrzymały przecież także miejskie spółki
i instytucje, organizacje pozarządowe, firmy, Powiatowy
Urząd Pracy.
Tczew się rozwija – w ciągu ostatnich 10 lat tempo tych
zmian było większe niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego
tym, którzy po latach wracają
do Tczewa, coraz trudniej rozpoznać swoje miasto…
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DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

Program
współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
oraz Gminę Miejską
Tczew

Pierwsze spotkanie „Szminki, ploty, papiloty”
6 kwietnia w sali konferen1
cyjnej Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie odbyło się pierwsze
spotkanie z cyklu „Szminki, ploty,
papiloty” adresowane do kobiet.
Spotkania mają być inspiracją
i motywacją do działania. Uczestniczki mogą liczyć na wsparcie,
a także promocję swoich pomysłów i przedsięwzięć.
Inicjatorką spotkań oraz prowadzącą była Marzena Grochowska z firmy GET CHOICE Innowacyjne Wsparcie
Biznesu.
Do sali konferencyjnej przybyły kobiety otwarte na nowe wyzwania i pragnące rozwijać swoją

firmę. Nie zabrakło ofert współpracy, pracy a także wspólnych

przepisów na najczęstsze problemy. Wszystkie panie miały także

okazję do poznania metod autoprezentacji, które w formie warsztatów przygotowała Marzena
Grochowska.
Na uwagę zasługuje fakt, że
charakter spotkań został doceniony przez Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, które objęło
patronatem honorowym imprezy
organizowane w ramach cyklu:
„Szminki, ploty, papiloty”. Pełna relacja dostępna jest na naszej
stronie: www.dp.tczew.pl .
Serdecznie dziękujemy Marzenie Grochowskiej za pomoc w organizacji spotkania oraz wszystkim przybyłym na spotkanie
paniom za aktywny udział.

Dni otwarte projektów unijnych…
maja w Domu Przedsiębiorcy
w Tczewie odbyły się Dni Ot8
warte Projektów Unijnych.
W 2014 roku obchodzimy 10
rocznicę przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami
(m.in. urzędami marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi
fundusze unijne, beneficjentami
oraz Telewizją Polską) przeprowadziło szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę
zmian, jakie nastąpiły w Polsce
dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Dom Przedsiębiorcy przygotował z tej okazji m.in. wystawę zdjęć i materiałów nt. „Slagel-

se – podejście duńskiej gminy do
wspierania biznesu”. Wystawa będzie dostępna do końca czerwca

na I piętrze w Domu Przedsiębiorcy. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do zwiedzania.
Ponadto tego dnia odbywały się
również konsultacje z zakresu poszukiwania i pozyskiwania funduszy unijnych. Każdy mógł zapoznać
się z pracą Domu Przedsiębiorcy
i inkubatora przedsiębiorczości.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbyły się w całej Polsce od
1 do 11 maja. Podczas Dni Otwartych beneficjenci udostępniali swoje projekty bezpłatnie, ze zniżką
lub zapewniali dodatkowe atrakcje, np. umożliwienie zwiedzenia
niedostępnych na co dzień miejsc
(hal produkcyjnych, kulisów teatru, budowanej stacji metra).

miejsce wybraliście dla swojej firmy?
– O inkubatorze dowiedziałam
się rejestrując firmę. Warunki tutaj są na tyle dobre, że postanowiłam złożyć wniosek i przenieść
firmę. Budynek ma wysoki standard, jest sala konferencyjna w
pełni wyposażona i bardzo mili
pracującownicy, którzy są wielce
pomocni w każdym aspekcie.
– Jakie są wasze plany na
przyszłość?
– Rozwijać się stale i wykorzystać możliwości jakie daje sala
konferencyjna, by zacząć robić comiesięczne spotkania inwestorów
inwestujących na rynku Forex.

Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do Akadami Forex.pro
– Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
pok. 10, tel: 660 631 234, biuro@
akademiaforex.pro , www.akademiaforex.pro

Rozmowa z…
W tym miesiącu w ramach cyklu
rozmów z przedsiębiorcami z inkubatora przedsiębiorczości o wypowiedź poprosiliśmy Katarzynę
Dubińską z firmy Akademia
Forex.pro:
– Skąd pomysł na biznes?
– Pomysł wziął się z zainteresowania możliwościami pomnażania kapitału. Na początku był
to rynek nieruchomości komercyjnych, potem przyszedł czas na
rynek walutowy Forex. Inwestowanie w tej materii to bardzo efektywny ale i ryzykowny sposób zarabiania pieniędzy, jednakże wraz
z mężem mamy na tym polu kil-

ka sukcesów. Po pewnym czasie
zaczęły spływać e-maile z prośbą
o edukację – tak to się zaczęło.
– Czym zajmuje się wasza
firma?
– Głównie zajmujemy się szkoleniami przyszłych i obecnych inwestorów, którzy chcą na rynku
Forex inwestować w sposób bezpieczny i profitowy. W szkoleniach
można uczestniczyć przez internet poprzez konferencję on-line
lub spędzając tydzień na nauce i
inwestowaniu na realnym rynku
w czasie rzeczywistym.
– Jak dowiedzieli się Państwo
o inkubatorze przedsiębiorczości i dlaczego właśnie to
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„ŻYCIE TO TEATR” – NIEPEŁNOSPRAWNI AKTORZY NA SCENIE
6 maja z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej odbył się X Jubileuszowy Przegląd
Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”.
a scenie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie swoje spektakle pokazały amatorskie
zespoły teatralne, działające przy
ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych w województwie
pomorskim. Artyści przyjechali
z Sopotu, Narków, Damaszki,
Kończewic, Starogardu Gdańskiego, Kolnika i ze Szpęgawska.
Tczew reprezentowało aż pięć
grup teatralnych – Amatorzy,
Tacy Sami, Metamorfoza i Kameleon ze Środowiskowych Domów
Samopomocy MOPS w Tczewie,
Sarabanda ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Tczewie oraz aktorzy z Klubu
Samopomocy „Przyjazna Dłoń”.
Przegląd zainaugurował film
promujący to jubileuszowe wydarzenie oraz spektakl w wykonaniu
gospodarzy – aktorów ze Środowiskowych Domów Samopomocy
MOPS w Tczewie.
Uroczystego otwarcia dokonał wiceprezydent Tczewa Zenon
Drewa, dyrektor MOPS-u Julita
Jakubowska i kierownik Środowiskowych Domów Samopomocy
w Tczewie Gabriela Brządkowska, życząc publiczności emocjonujących przeżyć. Niespodzianką
dla widzów była inscenizacja pt.
„Król i dworzanie”, w której wystąpili wymienieni powyżej wraz

M. ŚNIEGULA

N

z Danutą Bojanowską, podopieczną ŚDS.
Przegląd uświetnił pokaz iluzjonistyczny Tomasza Juszy
oraz występy muzyczne wokalistek z Miejskiego Ośrodka Kultury z Pelplina – Julii Sakowskiej
i Darii Staniszewskiej.
Impreza zakończyła się wręczeniem uczestnikom pamiąt-

Zorganizowane zostało przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie.
Projekt współfinansowany jest
ze środków budżetu miasta przeznaczonych na wsparcie zadań
publicznych z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
M.Ś.

kowych podziękowań wraz
z upominkami i słodkim poczęstunkiem.
Powyższe przedsięwzięcie pokazuje, że mimo borykania się
z problemem niepełnosprawności, można aktywnie uczestniczyć
w życiu społeczno-kulturalnym
przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczności lokalnej.

FESTYN NA PLACU HALLERA

Gości powitała Urszula Giełdon, prezes koła PSOUU w Tczewie i wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa. Tczewianie bawili
się m.in. przy muzyce i śpiewie Big
Bandu z Damaszki, „Teczowych
Nutek” ze Szkoły Podstawowej
nr 5, Krzysztofa Bukały ze Śro-

M. ŚNIEGULA

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej był okazją do
zorganizowania 7 maja festynu na placu Hallera. Gospodarz imprezy, tczewskie koło
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, zadbał o odpowiednią oprawę artystyczną.
Można było skosztować kociewskich potraw i kupić wyroby wykonane przez niepełnosprawnych prezentowane
na licznych stoiskach.

dowiskowego Domu Samopomocy
w Kolniku, Karola Niewiedziała
ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie, zespołu „Terapia” z PSOUU w Tczewie oraz

gwiazdy festynu – zespołu pieśni i
tańca „Kociewie” Mirosławy Mőller ze Starogardu Gdańskiego.
Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, dla których

zorganizowano konkursy sprawnościowe. Dorośli mogli wybierać
spośród oryginalnych prac artystycznych, wykonanych przez podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie,
Domu Pomocy Społecznej w Damaszce, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kolniku, tczewskich warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym i kole
PSOUU.
Festyn był okazją do przybliżenia idei Międzynarodowego Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej i zaprezentowania szerszemu gronu artystycznych osiągnięć osób niepełnosprawnych.
Imprezę poprowadził Ludwik
Kiedrowski.
M.Ś.
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Co roku około 3500 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a codziennie w naszym kraju umiera około 5 chorych kobiet.
Liczba zgonów na ten nowotwór
stawia Polskę na jednym z pierwszych miejsc w Europie. Właściwe
działania profilaktyczne pozwalają na znaczne ograniczenie problemu, jakim jest rak szyjki macicy. Optymalną formą profilaktyki
jest połączenie szczepień ochronnych u nastolatek z regularnie
wykonywaną cytologią w późniejszym wieku.
W powiecie tczewskim rozpoczął się kolejny cykl szczepień wykonywanych w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki
Zakażeń Wirusem Brodawczaka
Ludzkiego HPV „Chronię życie
przed rakiem”. Ze szczepienia skorzystać mogą dziewczęta urodzone w 2002 roku. Pierwszą z trzech
dawek szczepionki dziewczęta zamieszkałe na terenie miasta Tczewa otrzymają do 26 czerwca br.
Szacunkowa liczba dziewcząt
z rocznika 2002 zamieszkujących
na obszarze objętym programem
szczepień (miasto Tczew, miasto
i Gmina Gniew, miasto i Gmina Pelplin, gmina Morzeszczyn)
wynosi 486 osób, w tym: z miasta Tczewa 270 osób, z miasta
i gminy Gniew 89 osób, z miasta
i gminy Pelplin 102 osoby, z gminy Morzeszczyn 25 osób. Zapisy
na szczepienie prowadzone są na
bieżąco, rejestracja telefoniczna
pod nr telefonu 58 7776550 w godzinach od 8:00 do 16:00.
Realizatorem programu zdrowotnego, wyłonionego przez Zarząd
Powiatu Tczewskiego w drodze
konkursu, został NZOZ „Medyk”
sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy
ul. Wojska Polskiego 5.
W bieżącym roku program finansowany jest z budżetu powiatu tczewskiego (83.800 zł) oraz
z budżetów gmin: miasto Tczew
(20.000 zł), gmina Gniew (15.000
zł), gmina Pelplin (10.000 zł) oraz
gmina Morzeszczyn (5.000 zł).
W ramach programu przeprowadzone zostaną również działania profilaktyczne poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną
w szkołach.

W sobotę do Tczewa zjechali miłośnicy francuskich marek samochodowych z całej
Polski.
Wystartowali w rajdzie wiodącym
przez Żuławy, z metą w Pruszczu
Gd. Do Tczewa przyjechało około
50 załóg citroenów i innych, głównie francuskich, marek. Organizatorzy rajdu – Automobilklub
Morski w Gdyni, zapraszali do
udziału w imprezie wszystkich,
którzy uważają się za miłośników
francuskiej motoryzacji. Kierowcy
wystartowali z Bulwaru Nadwiślańskiego. Pierwszy etap wiódł
niedaleko – bo na teren byłych
tczewskich koszar. Tam organizatorzy przygotowali rozmaite konkurencje dla kierowców. Dopiero
stamtąd amatorzy francuskich
aut wyruszyli w dalszą podróż.
Imprezę objął patronatem honorowym prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

M. MYKOWSKA

Już po raz drugi samorząd
miasta Tczewa uczestniczy
w Powiatowym Programie
Proﬁlaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie
przed rakiem”. Trwają zapisy na szczepienia dziewcząt z rocznika 2002.

Miłośnicy francuskiej motoryzacji w Tczewie

Nietypowe auta, niektóre pochodzące z połowy ubiegłego wieku, wzbudziły zainteresowanie
tczewian. Kolejny zlot starych samochodów w Tczewie czeka nas
podczas Dni Ziemi Tczewskiej –
22 czerwca, również na Bulwarze
Nadwiślańskim. Tym razem im-

prezę – Wielką Klaksonadę II organizuje Centrum Kultury i Sztuki i tam chętni kierowcy mogą się
zgłaszać.
CKiS czeka na zgłoszenia do
30 maja (58 531 07 07 lub ckis@
ckis.tczew.pl) – zobacz też na str. 15.
M.M.

Tydzień Bibliotek

Czytanie łączy pokolenia
J

uż po raz jedenasty w dniach
od 8 do 15 maja odbył się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym
roku pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”. Miejska Biblioteka
Publiczna w Tczewie przyłączyła się do wspólnego świętowania.
Dla czytelników przygotowano
wystawę „Biblioteczka z dzieciństwa”, na której znalazły się książki i czasopisma dla dzieci wydane
przed 1990 rokiem.
Większość z nich pochodziła
z domowych biblioteczek tczewian. Wśród publikacji znalazły się: bajki filmowe, książki
nietypowe pod względem formatu, niegdyś obowiązujące lektury
szkolne, komiksy, bajki i podania
ludowe, seria „Poczytaj mi mamo”
oraz utwory popularnych pisarzy
polskich i zagranicznych. Zwiedzający mogli ponadto posłuchać
wierszy na płytach winylowych,
obejrzeć bajki wyświetlane z diaskopu i pooglądać współczesne kopie ilustracji z pięknych baśni.
Atrakcję stanowiła wielkoformatowa książka – fragment „Bajek” Ignacego Krasickiego, wykonana przez Wiesława Tochę z
MBP. Ekspozycję zdobiły również
archiwalne zdjęcia dzieci z książkami. Wspomniana wystawa stanowiła część projektu „Odtwórzmy

JACEK CHEREK

Samorządy finansują
profilaktykę HPV

Halina Czyżyk opowiada o książce swego dzieciństwa – Biblii

sentymentalną biblioteczkę z naszego dzieciństwa”, w ramach którego został ogłoszony również konkurs literacki dla uczniów klas 4-6
szkół podstawowych pt. „Książka z
dzieciństwa moich dziadków”.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Telewizja TeT-

•
•
•
•
•
•

ka Tczew. Filie i oddziały biblioteczne nie zapomniały o swoich
najmłodszych czytelnikach, organizując różne zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej oraz warsztaty literacko-plastyczne.
M. K.

Wyniki konkursu literackiego:
I miejsce: Alicja Ostrowska, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
II miejsce: Jan Tryka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Magdalena Rutkowska, Szkoła Podstawowa nr 10
w Tczewie
Wyróżnienia:
Michał Grodź, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Jakub Nowakowski, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Aleksandra Rajek, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
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Dni Ziemi Tczewskiej – 20-22 czerwca

KRÓTKO

II WIELKA KLAKSONADA

KAJUS PYRZ

Sylwia Grzeszczak będzie gwiazdą tegorocznych Dni Ziemi Tczewskiej. Czeka nas też wiele
innych atrakcji sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, m.in. wielka klaksonada.

Sylwia Grzeszczak

PIĄTEK – 20 czerwca
spotkanie z twórczością Elżbiety Szczodrowskiej-Peplińskiej i
Roberta Peplińskiego (Fabryka
Sztuk, godz. 18.00)
SOBOTA – NIEDZIELA
21–22 czerwca – Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa
Kruży – hala namiotowa i boiska
TCSiR przy hali (TCSIR)
SOBOTA 21 czerwca
10:00 – Turniej Siatkówki Plażowej – boiska przy basenie
odkrytym (TCSIR)
11:00 – 1. Półmaraton Rowerowy,
Przejazd rowerowy „Dwa Mosty”,
Festyn z konkursami dla uczestników (Bulwar – Powiatowe Centrum Sportu, www.tczewskipolmaraton.pl, LOT Kociewie)
Bulwar Nadwiślański
15:00–19:00 – ALEJA TWÓRCÓW – miejsce, w którym każdy
artysta będzie mógł zaprezentować swoją twórczość
15:00–19:00 – NAMIOT CKIS –
ORGANIZATOR DZT – Chcesz
wiedzieć jak działamy, jakie są
nasze plany – zapraszamy do nas!
Nie zabraknie owocowego poczęstunku, konkursów i innych wybuchowych atrakcji!
17:00–19:00 – OTWARTA PLATFORMA TANECZNA – Zapraszamy wszystkich interesujących
się tańcem, solistów oraz małe
grupy taneczne! Kolorowa i roztańczona scena czeka na wszyst-

kich zakręconych tańcem – zaprezentuj się i odbierz nagrodę
– bilet do Lunaparku!
od 19:15 – KONCERTY
GWIAZD: Nature’s Print, Czarne Kwiaty i Sylwia Grzeszczak
ok. 22.40 – POKAZ
FAJERWERKÓW
NIEDZIELA 22 czerwca
12:00 – RAJD REKREACYJNY NORDIC WALKING „DWA
MOSTY” (Bulwar – TCSIR)
od 14:00 – II WIELKA KLASONADA – ZLOT STARYCH
SAMOCHODÓW
14:00–18:30 – PREZENTUJEMY NASZE TALENTY!
SCENA OTWARTA
15:00–19:00 – ALEJA TWÓRCÓW
15:00–18:00 – NAMIOT CKIS
15:00–17:30 – STREFA ZDROWIA: pokazy aerobicu, Centrum
Żywienia i Promocji Zdrowia
(TCSIR)
18:30–20:30 – PLENEROWE
KARAOKE Z NAGRODAMI
Już tradycyjnie do udziału
i wspólnej zabawy podczas
Dni Ziemi Tczewskiej zapraszamy wszystkich chętnych.
Będą z nami na bulwarze
(z atrakcyjną ofertą):
• Fabryka Sztuk
• Tczewskie Towarzystwo
Kulturalne BRAMA
• Powiatowa Straż Pożarna
w Tczewie
• Polskie Towarzystwo

Pielęgniarskie
• Fundacja Pokolenia
• Centrum Kształcenia
Zawodowego „Nauka”
• Rodzinne Ogrody Działkowe
miasta Tczewa
• Miejska Biblioteka Publiczna
• Spółdzielczy Dom Kultury
• Fundacja dla Tczewa
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
• Tczewski Klub Krótkofalowców
• ZHP
• Dawny Tczew
• Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza „Arka Noego”
oraz
• wesołe miasteczko
• ogródek gastronomiczny
• stoiska handlowe i promocyjne
ZAPRASZAMY!
Wielka Klaksonada II
W 2013 roku odbyła się
w Tczewie pierwsza edycja
Wielkiej Klaksonady – zlotu
starych samochodów. Zorganizowaliśmy ją z myślą o Polonezie, dumie polskiej motoryzacji, który obchodził swoje
35 urodziny! Otrzymaliśmy
bardzo wiele zgłoszeń
– do Tczewa przyjechało ok.
40 Polonezów z całej Polski!
Zorganizowaliśmy również
konkurs na najstarsze auto
– zwyciężył samochód
z 1979 roku.
W tym roku pragniemy powtórzyć Wielką Klaksonadę.
Zapraszamy jednak nie tylko posiadaczy Polonezów –
mile widziani są właściciele
starych aut wszelkich marek.
Być może przybędzie wiele
Volkswagen’ów Garbusów?
Dlaczego? 22 czerwca
to Światowy Dzień popularnego „Beetle’a”.
Centrum Kultury i Sztuki
zapewni odrębną strefę dla
old i youngtimerów (nadwiślański parking), a wszyscy
właściciele aut i ich rodziny
zaproszeni zostaną na poczęstunek (kiełbaska z grilla).
Przewidujemy również konkurs na najstarsze auto,
w którym nagrody ufundowane zostaną przez Studio
Urody STYL i Hotel Link.
Na zgłoszenia czekać będziemy do 30 maja. (58 531 07 07
lub ckis@ckis.tczew.pl). UWAGA – liczba miejsce jest ograniczona!

l Dzień Dziecka
Z CKIS DO AFRYKI
1 czerwca CKiS zaprasza na
magiczną podróż do Afryki.
Afryka dzika znów Was powita,
będą filmy i maski,
które wywołają oklaski
Wśród atrakcji znajdą się projekcie filmów Zembezia oraz Most
do Terabithii, warsztaty plastyczne podczas których wykonywane
będą afrykańskie maski,
warsztaty gry na bębnach djembe oraz zabawy i konkursy.
Na wszystkie atrakcje wstęp
wolny! Zapraszamy!
Podczas imprezy odbędzie się
zbiórka pieniędzy na Zuzię
Koszałkę, która choruje
na mukowiscydozę.
Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Projekcje i warsztaty plastyczne
odbędą się w Centrum Kultury
i Sztuki, zabawy oraz warsztaty
bębniarskie – w ogrodzie CKiS.
NA TEATRZYK
DO FABRYKI SZTUK
Z okazji Dnia Dziecka Fabryka
Sztuk serdecznie zaprasza na teatrzyk kukiełkowy pt. „Czapka pełna złota”. Spektakl został
przygotowany na podstawie legend kociewskich spisanych przez
tczewskiego regionalistę, Romana Landowskiego. Najmłodsi
goście Fabryki Sztuk, wraz
z czarodziejską dziewczynką
w czerwonej sukience oraz Panem Bajarzem, przeniosą się
do cudownego, kolorowego świata dawnych legend, by wspólnie
przeżyć niejedną niesamowitą
przygodę. Nie zabraknie również konkursów i słodkich niespodzianek.
Spektakle odbędą się
6 CZERWCA w godzinach: 9:00,
11:00 i 13:00 w budynku głównym Fabryki Sztuk przy ul.
30 Stycznia 4 (sala konferencyjna, II piętro). Wstęp WOLNY!
l Macierzyństwo w SDK
TTK Brama oraz Spółdzielczy
Dom Kultury zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej
pt. „Macierzyństwo”. Wernisaż
odbędzie się 6 czerwca
o godz. 17.00 w Domu Kultury
przy ul. Żwirki 49 (I piętro).
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Konkurs – po raz siedemnasty

Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie

Za zajęcie pierwszych trzech
miejsc w następujących kategoriach przyznane zostaną nagrody pieniężne:
1. dla budynków jednorodzinnych – 1000 zł za I miejsce,
800 zł za II miejsce, 600 zł za
III miejsce
2. dla budynków
wielomieszkaniowych:
– zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia (I m. – 1100 zł, II
m. – 900 zł, III m. – 700 zł)
– najładniej utrzymany balkon
(I m. – 400 zł, II m. – 300 zł, III
m. – 200 zł)

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro)
został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Nieruchomość położona jest
w Tczewie przy ul. Czerwonego
Kapturka i oznaczona i oznaczona
numeremdziałki 98/6obr.11opow.
5750 m2, KW GD1T/00017957/0.
Ww. działka przeznaczona
jest do sprzedaży na funkcje dopuszczone w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno
-usługowego Piotrowo w Tczewie
dla terenu oznaczonego symbolem 12U – przeznaczenie: tereny
usług.

W ubiegłym roku nagrodzona została m.in. elewacja
kamienicy przy ul. Kopernika 9

– elewacja budynku na obszarze
rewitalizacji – 40 000 zł do podziału
Zgłoszenia najładniejszej posesji, balkonu, otoczenia może dokonać każdy mieszkaniec miasta.
Należy przedstawić aktualne zdjęcie zgłaszanej posesji,
balkonu, otoczenia.
Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy:
– balkon – dopuszcza się zgłoszenia osób corocznie
– otoczenie – dopuszcza się zgłoszenia nie częściej jak raz na
3 lata terenów poprzednio nagrodzonych
– elewacja budynku – dopuszcza
się nie częściej jak raz na 10 lat

budynków poprzednio nagrodzonych.
Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza
się zgłoszenia nie częściej jak raz
na 5 lat posesji poprzednio nagrodzonych.
Uczestnik konkursu może być
nagrodzony tylko w jednej kategorii.
Udział w konkursie mogą brać
wyłącznie osoby fizyczne z terenu
miasta Tczewa, a w przypadku
kategorii elewacje również wspólnoty mieszkaniowe.
Oceny miejsc konkursowych
dokona komisja konkursowa, po
dokonaniu przeglądu wytypowanych posesji, balkonów, otoczenia
i elewacji budynków.

Najładniejsza elewacja – elewacja budynku znajdującego
się na obszarze rewitalizacji
Konkurs kierowany jest do
wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców budynków, które ukończyły remont lub
renowacje budynku w części obejmującej przynajmniej jego fasadę
w roku 2013.
Z udziału w konkursie wyłączone są budynki stanowiące
100% własność Gminy Miejskiej
Tczew oraz budynki stanowiące
własność innych osób prawnych,
w tym Spółdzielni Mieszkaniowych.
Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie budynki wybudowane do 1990 roku.
Zgłoszenie złożone przez zarząd/zarządcę lub przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej winno zawierać: dane uczestnika,
udokumentowany tytuł prawny
do nieruchomości, dokumentację fotograficzną elewacji budynku przed i po remoncie – odnowieniu, kopie dokumentu: zgłoszenie
robót lub kopie postanowień/decyzji miejskiego konserwatora zabytków.
Regulamin konkursu można
znaleźć na miejskiej stronie internetowej: www.wrotatczewa.pl
oraz w Wydz. Spraw Komunalnych UM (pl. Piłsudskiego 1, tel.
58 77 59 346).
M.M.

Polary dla harcerzy – ratowników
„Ratownik ZHP” – tczewscy
harcerze ubrani w polary
z takim napisem będą udzielać pierwszej pomocy.
W „strój organizacyjny” wyposażył harcerzy – ratowników prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Podczas kwietniowej sesji
Rady Miejskiej 20 polarów przekazał harcerzom wiceprezydent
Zenon Drewa.
Polary z napisem „Ratownik
ZHP” i z logo Tczewa będą wykorzystywane przez harcerzy i instruktorów zrzeszonych w klubie ratowniczym w Hufcu ZHP
w Tczewie. Klub ma na celu
kształcenie dzieci i młodzieży
w ratownictwie przedmedycznym. – Członkowie klubu uczestniczą w różnych imprezach miejskich i hufcowych pomagając w

M. MYKOWSKA

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach;
l dla budynków jednorodzinnych – gdzie oceniana będzie
elewacja budynku, zagospodarowanie działki oraz utrzymanie otoczenia
l dla budynków wielomieszkaniowych
– zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia
– najładniej utrzymany balkon
– elewacja budynku na obszarze
rewitalizacji.

M. MYKOWSKA

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ogłasza konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, elewację
budynku, otoczenie. Konkurs odbywa się po raz siedemnasty. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca.

Dzięki polarom harcerze-ratownicy będą lepiej widoczni

zabezpieczeniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Polary pomogą im wyróżnić się wśród innych
uczestników imprezy, dzięki cze-

mu lepiej i skuteczniej będą mogli
pełnić swoją służbę – powiedział
wiceprezydent Z. Drewa.
M.M.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Edukacja ekologiczna w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych
7

maja Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w
Tczewie wzięła udział w organizowanej przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte
Funduszy Europejskich”. Podczas całodziennej imprezy zostały
przeprowadzone zajęcia edukacyjne związane z wiedzą o gospodarowaniu odpadami oraz zasadami selektywnej zbiórki.
Zajęcia edukacyjne były elementem wizyty zorganizowanych

grup uczniów na terenie zakładu
utylizacyjnego. Wycieczki szkolne obejrzały prezentację o pracy
zakładu oraz odbyły wizytę studyjną na naszym składowisku.
Na koniec sprawdziły swoją wiedzę i umiejętności na stoisku edukacyjnym, gdzie dla wszystkich
uczestników były przewidziane
słodycze, nagrody i gadżety z logo
ZUOS ufundowane przez gospodarzy imprezy.
Nasze stoisko odwiedziło 326
uczestników z następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie – 153 uczniów
klas 0-6
• Szkoła Podstawowa w Lisewie
– 21 uczniów z klasy 3
• Szkoła Podstawowa w Miłobądzu – 17 uczniów z klasy 4
• Gimnazjum nr 1 w Tczewie
– 21 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 7
w Tczewie – 21 uczniów z klasy 4
• Szkoła Podstawowa nr 3
z Malborka – 50 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 10

w Tczewie – 32 uczniów z klasy 6
• Szkoła Podstawowa nr 8
w Tczewie – 11 uczniów z klasy 6.
Zadania wykonywane przez dzieci i młodzież wykazały, że w większości domów selektywna zbiórka
jest przeprowadzana prawidłowo,
a wiedza mieszkańców na temat
odzyskiwania odpadów jest na
dużo wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu.
A NNA PEICHERT

Wakacyjna akcja „Przygoda z przyrodą 2014”
P

racownia Edukacji Ekologicznej, w ramach akcji „Przygoda z przyrodą 2014”, dla uczestników półkolonii od 30 czerwca
do 22 sierpnia organizuje zajęcia
z zakresu edukacji ekologicznej. Tematyka zajęć obejmuje promowanie ekologicznych zachowań związanych z bezpieczną mobilnością
na terenie naszego miasta oraz konieczność ochrony naturalnych walorów przyrodniczych Ziemi.
Odbędą się:
• Zajęcia Pracowni Edukacji
Ekologicznej pt. „Dwa kółka moje pierwsze” – (zajęcia zróżnicowane w zależności
od wieku uczestników – bezpieczne poruszanie się po mieście ze szczególnym uwzględ-

nieniem roweru). Tematyka
rowerowa oraz zagadnienia
związane z szeroko pojętą mobilnością mają na celu przygotowanie młodego pokolenia do
zmiany dotychczasowego myślenia na temat przemieszczana się na krótkich dystansach
w mieście.
• Wyjazdowe zajęcia terenowe do miejsc cennych przyrodniczo lub wyjazdy na zajęcia
edukacyjne do Oceanarium
czy Centrum Experyment.
• Plenerowe zajęcia w okolicy
szkoły – Spotkanie z kulturą i tradycjami Indian
Ameryki Północnej – zajęcia poprowadzą członkowie
zespołu Huu-Ska Luta Raven

ki Północnej poprzez taniec,
gry, zabawę i integrację – ze
szczególnym uwzględnieniem
stosunku człowieka do otaczających nas zasobów naturalnych Ziemi).

z Torunia (przybliżenie tczewskim dzieciom pięknej i ciekawej kultury narodów Amery-

Tegoroczne zajęcia będą kontynuacją realizowanej w poprzednich
latach tematyki zrównoważonego
rozwoju, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.
Będziemy jednak starali się przybliżyć dzieciom fakty świadczące o tym, że największe znaczenie mają w tym względzie nasze
codzienne zachowania w różnych
sytuacjach.
A NNA PEICHERT
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Sceny z życia miasta

SOBÓTKI
podczas której dziać się miały nadzwyczajne zjawiska. Uważano chociażby, że w dzień św. Jana słońce
zachodzi dwukrotnie. Poszukiwano kwiatu paproci, którego znalezienie gwarantowało dobrobyt, dar
przewidywania przyszłości, umiejętność bycia niewidzialnym oraz
zdolność leczenia ludzi i zwierząt.
Przynoszono również gałęzie nad
wodę lub na wzgórza czy polany
w przypadku braku rzek, jezior itp.
Przy ognisku odbywały się rytualne tańce celem odpędzenia demonów. Dziewczęta rzucały na wodę
wianki złożone z kwiatów przywiązanych do deseczek z palącą
się pośrodku świecą. Jeżeli wianek
płynął bez przeszkód albo wyłowił
go ukochany oznaczało to szybki
ślub, a zatonięcie lub zaplątanie się
wianka tudzież zgaśnięcie świecy
było złą wróżbą miłosną.
Z dostępnej w Sekcji Historii Miasta dokumentacji prasowej wynika, że pierwsze Sobótki
Tczewskie zostały zorganizowane
w 1982 roku. Powoli ich program
krystalizował się i obejmował wie- Na zdjęciu m.in. Jan i Maria Wespowie oraz Józef Golicki
le interesujących punktów. Niektóre z nich nawiązywały do ludowej
tradycji nocy świętojańskiej. Niezwykle widowiskowo wyglądało z pewnością zapalenie sobótkowego ognia, czyli dwóch beczek na
wysokim słupie oraz puszczanie
wianków na Wiśle. Podczas jednej z edycji imprezy odbyło się widowisko w wykonaniu gdańskich
artystów pt. „Chrzest Neptuna”.
Z inicjatywy kustosza Muzeum
Wisły – Romana Klima został odtworzony obrzęd flisacki – frycowanie. Do sobótkowych atrakcji
należały też rejsy statkami po Wiśle, regaty i wyścigi łodzi o nagrodę „Wiślanej Szkuty” oraz zawody wędkarskie o puchar włodarza
miasta. Nie zapominano o kondycji sportowej tczewian, organizując
chociażby biegi po kwiat paproci.
Z innych propozycji warto wymienić: pokazy strażackie, skoki spadochronowe, loty balonem, szachy
plenerowe. Oczywiście pojawiały się typowo jarmarczne akcenty: stoiska handlowe z kogucikami
na drucikach, karuzela, strzelnice
z fantami. Występy zespołów folklorystycznych oraz stoiska wystawiennicze z pamiątkami i sztuką ludową na stałe wpisały się
w program Sobótek Tczewskich.
Należy zwrócić uwagę jeszcze na
jeden element imprezy, a mianowicie korowód przebierańców złożony
z uczniów wszystkich typów szkół,
który był pomyślany często jako

forma prezentacji historii, tradycji i dorobku Samborowego Grodu. Korowód prowadziła Harcerska Orkiestra Dęta. Co ciekawe,
czasem na czele pochodu znajdowała się kareta, w której zasiadali najbardziej zasłużeni tczewianie.
Trasa przemarszu przebiegała od
Międzyspółdzielnianego Domu
Kultury na osiedlu Śródmieście II,
przez ul. Wojska Polskiego, J. Dąbrowskiego, Mickiewicza, pl. Wolności, 1 Maja, Sambora aż na bulwar nad Wisłą. Po latach Sobótki
Tczewskie przekształciły się w Dni
Ziemi Tczewskiej, które na stałe wpisały się do kalendarza miejskich imprez.
M. K.
Na podstawie:
Hryń-Kuśmierek R., Rok polski: zwyczaje i obrzędy, Poznań 1998.
aga, Festyn w Tczewie, „Dziennik
Bałtycki”, 1986, nr 146;
(f), Sobótka nad Wisłą, „Głos Wybrzeża”,
1992, nr 143;
(gab), 22-23 bm. Tczewskie Sobótki,
„Głos Wybrzeża”, 1985, nr 140;
(gab), Sobótki, sobótki w Tczewie,
„Głos Wybrzeża”, 1982, nr 122;
(gab), Tczewskie Sobótki,
„Głos Wybrzeża”, 1983, nr 143;
(gab), Tczewskie Sobótki,
„Głos Wybrzeża”, 1984, nr 147;
(jz), Tczewskie Sobótki,
„Dziennik Bałtycki”, 1983, nr 116;
(mt), Sobótki 91, „Dziennik Bałtycki”,
1991, nr 144;
(Pegas), Tczewskie Sobótki – noc magii
i… gwiazd, „Gazeta Tczewska”, 2012,
nr 26, s. 17.

WSZYSTKIE FOT. ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

łowiańskim świętem związanym z letnim przesileniem
S
była Noc Kupały (23/24 czerwca),
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1 czerwca na pl. Hallera

PCHLI TARG PO RAZ CZWARTY
Prezydent Tczewa oraz Fabryka Sztuk serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do odwiedzenia i wzięcia
udziału w „Pchlim Targu”,
który odbędzie się tradycyjnie
na placu Hallera w Tczewie,
w pierwszą niedzielę czerwca
– w tym roku 1 czerwca.
To już czwarta edycja tej imprezy. Targ będzie trwał od godziny
10.00 do 17.00. Poza handlem pod
chmurką w tym roku można liczyć na szereg atrakcji: Duet Kuglarski Kot Zagalski (miasteczko
cyrkowe ze szczudlarzami, pokazem baniek mydlanych, występami bicyklistów i fotościanką), Teatr
na Wagance (połączenie klaunady,
pantomimy i sztuk teatru lalek),
zajęcia plastyczne (malowanie na
szkle, malowanie twarzy, garncarstwo, malowanie piaskiem), Warszawski Kataryniarz z papugą
arą, wycieczki po Tczewie z przewodnikiem i wiele innych.
Do połowy maja złożono 41 deklaracji udziału z wydarzeniu.
Chętni będą sprzedawać lub wymienić rzeczy nie tylko używane,
a wystawić do sprzedaży można:
książki, płyty, gry komputerowe,
filmy, antyki, galanterię domową,
wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części,
rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
W tym roku poza wystawcami
z Tczewa udział wezmą kolekcjonerzy z Grudziądzkiego Towarzystwa
Kolekcjonerów, a także goście m.in.
z Elbląga, Lęborka, Kwidzyna.
Co należy zrobić aby zostać wystawcą? Miejsce na placu można
rezerwować poprzez złożenie wniosku – jego formularz jest dostępny
w pokoju nr 51 Urzędu Miejskiego
w Tczewie (Wydział Rozwoju Miasta) lub w Biurze Obsługi Klienta
w godzinach pracy urzędu, także
na stronie internetowej wydarzenia www.pchlitarg.tczew.pl. Wnioski składamy od 1 kwietnia osobiście w Urzędzie (w Wydziale
Rozwoju Miasta UM Tczew) lub
w wersji zeskanowanej na adres
wrm@um.tczew.pl lub pocztą na
adres Urząd Miejski w Tczewie,
pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wystawcy we własnym zakresie przygotowują miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc
lub stolik, krzesło, namiot, ewentualnie parasol. Ponadto w targu
nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, gdyż celem
targu jest umożliwienie sprzedaży

lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
Na czas trwania Pchlego Targu nastąpi zmiana organizacji ruchu. Prosimy także o usunięcie samochodów z placu Hallera na czas
imprezy.
Zapraszamy do składania zgłoszeń do udziału w wydarzeniu
Pchli Targ. Więcej informacji: www.
pchlitarg.tczew.pl . Do zobaczenia
1 czerwca na placu Hallera!

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa
– ZENON DREWA – czwartki w godz. 14.00–16.00
(w budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1),
a ADAM BURCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy
w godz. 15.30–16.30 w Biurze Rady Miejskiej (ul. 30 Stycznia 1).
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SAMOR ZĄDOWO-KOMUNALNY
PREZYDENT TCZEWA MIROSŁAW POBŁOCKI ZAPRASZA
DA

DRZEWKO I KWIATY
ZA MAKULATURĘ I ELEKTROŚMIECI

GOWDZ. 12:00
POCZĄTEK FESTYNU

ATRAKCJE:
stoiska firm komunalnych
! jarmark z ekologiczną żywnością
! koło fortuny
! plac zabaw dla dzieci
! ścianka wspinaczkowa
! wata cukrowa
! działania rowerowe
! zupa rybna
! występy na małej scenie
! PREZYDENT GOTUJE DLA TCZEWIAN
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GODZ. 10:00
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GODZ. 17:00
KONCERTY NA SCENIE GŁÓWNEJ:
Nature’s Print
Czarne Kwiaty

GODZ. 20:00
GWIAZDA WIECZORU

DAWID PODSIADŁO BULWAR NADWIŚLAŃSKI

ORGANIZATORZY:
Urzd Miejski
w Tczewie

WSPÓ ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki

Zak!ad Us!ug Komunalnych

Zak!ad Utylizacji
Odpadów Szkodliwych

Fabryka Sztuk

Zak!ad Wodocigów
i Kanalizacji

Tczewskie Towarzystwo
Budownictwa Spo!ecznego

Zak!ad Energetyki
Cieplnej
Clean-Bud

Przedsi"biorstwo
Us!ug Miejskich
Ziele# Miejska
Dziennik Ba!tycki

