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T C Z E W

Budżet miasta na 2008 rok przyjęty został jednogłośnie. Jak uznali radni, to dobry budżet, na 
miarę możliwości miasta. Zaspokaja niezbędne dla rozwoju Tczewa inwestycje i remonty, znacząco 
poprawia jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w oświatę, kulturę i kulturę fi zyczną, za-
spokaja potrzeby w zakresie pomocy najbiedniejszym i osobom wykluczonym społecznie. Co piąta 
złotówka wydana zostanie na inwestycje, a więc na rozwój miasta. W uchwale  znalazło odbicie 
wiele wniosków zgłoszonych przez radnych wszystkich klubów. 

Więcej na str. 9-12.

BUDŻET ’2008 – TAK DLA ROZWOJU
• 30 stycznia 

– Dzień Tczewa.

• Jeszcze 3600 tczewian 
nie wymieniło 

dowodów osobistych.

• Tczewianka Roku 1996 
oczyszczona z zarzutów.

• W Tczewie żyli, 
w Tczewie byli… 

–  przybliżamy sylwetki 
znanych osób 
związanych 

z naszym miastem.

• Akcja zima – kolejność 
odśnieżania ulic, ważne 

adresy i telefony.

• Esperantyści 
z 28 krajów 

odwiedzili Tczew.

• Szkolne talenty 
w Centrum Kultury 

i Sztuki.

• Ponad 4 tysiące osób 
uczestniczyło 

w spotkaniu opłatkowym 
tczewian.
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XVI SESJA
Proponowany porządek obrad  XVI sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie 
na dzień 31 stycznia 2008 r. 

o godz.  10.00  w sali konferencyjnej 
im. Franciszka 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 27 

grudnia 2007 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych 

w okresie od 27 grudnia 2007 r. do 30 stycznia 2008 r. 
7.  Informacja o kontaktach partnerskich przedstawicieli 

miasta Tczewa z miastami partnerskimi w roku 2007.

II .  Część druga:
8.  Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych  

w 2007 r. przez:
    - Centrum Kultury i Sztuki,
    - Miejską Bibliotekę Publiczną,
    - Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły.
9.  Sprawozdanie z działalności Biura Promocji Miasta za 

2007 r. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1 rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów, 

10.2  kierunków zmian organizacyjno-prawnych w Zespo-
le Opieki Zdrowotnej w Tczewie,

10.3  ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli 
punktowych rozpiętości dla poszczególnych katego-
rii zaszeregowania w Centrum Edukacji Dorosłych 
w Tczewie,

10.4  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej na 2008 r., 

10.5  nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie.
11.  Informacja na temat szkolenia w dziedzinie energoo-

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

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Prezydent Miasta, Zenon Odya przyjmuje interesantów – w środy od godz. 1400 do1600.
Zastępcy Prezydenta Miasta, Mirosław Pobłocki – w poniedziałki od godz. 1400 do 1500, 

Zenon Drewa – w poniedziałki od godz. 1400 do 1530.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Mroczkowski – w środy od godz. 1545 do1645.

Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, naczelnicy i pracownicy wydziałów przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, 
w tym skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Aktualności

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Gertruda Pierzynowska
Urodziła się w 1946 r. w Tczewie. W samo-

rządzie miasta pracuje już trzecią kadencję. 
Przez dwie poprzednie kadencje należała do 
klubu radnych SLD, obecnie jest radną niezależ-
ną. Pracuje w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Polityki Społecznej Rady Miejskiej. Zasiada też w 
Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego 
Samorządu Miasta Tczewa „Panorama Miasta”.

Do Rady Miejskiej startowała z osiedla Su-
chostrzygi, ale jak podkreśla, działa na rzecz 
społeczności całego miasta. 

Radnej zależy na poprawie stanu bezpieczeństwa w mieście. Chodzi 
tu nie tylko o bezpieczne życie mieszkańców, ale także cały blok spraw 
wiążących się z infrastrukturą drogową. Chciałaby, aby było w Tczewie wię-
cej terenów rekreacyjnych i klubów, szczególnie dla młodych ludzi. Zależy 
jej na likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających swobodne 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od 
1983 r. pracowała w szkołach podstawowych w Tczewie (SP nr 4 – była 
tam wicedyrektorem, SP 8 i SP 3) 

Gertruda Pierzynowska jest przewodniczącą Rady Osiedla  i członkiem 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Te i inne funkcje pozwoliły jej 
na łatwiejszy kontakt z mieszkańcami i na faktyczną pomoc tym wszyst-
kim, którzy jej potrzebują. Od kilku lat udziela bezpłatnych porad – pomaga 
wypełniać druki PIT, pomaga redagować urzędowe pisma. Chętnie uczest-
niczy w organizowaniu imprez kulturalnych dla mieszkańców m.in. Sucho-
strzyg.

Pasją radnej jest Kociewie i książki, o czym świadczy m.in. bogata do-
mowa biblioteka. Wydała kilka książek, m.in. „Dwory, parki i folwarki Kocie-
wia i Kaszub” oraz kolorowy album pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne Kocie-
wia” (dwa tomy). Opracowała m.in. trzy tomy „Słownika krzyżówkowicza”.

Jest mężatką (Zbigniew), ma dwoje dorosłych dzieci (Dariusz i Barbara).
Wolny czas chętnie spędza pracowicie na działce i grzybobraniu lub 

odkrywając ciekawe zakątki Kociewia. 

ILU NAS JEST?
Na początku stycznia 2008 r. w Tczewie zameldowanych 

było 60 271 osób, w tym 59 315 na pobyt stały i 956 na pobyt 
czasowy. Od początku grudnia 2007 r. ubyło 160 mieszkań-
ców miasta.

Od stycznia 

Więcej „Panoramy”
Na prośbę naszych Czytelników od stycznia br. zwiększamy nakład 

„Panoramy Miasta” do 4 tysięcy egzemplarzy. Zależy nam, aby infor-
macje na temat pracy samorządu docierały do jak największej liczby 
mieszkańców. 

Przypominamy, że „Panorama Miasta” ukazuje się zawsze przed 
sesją Rady Miejskiej (przed ostatnim czwartkiem każdego miesiąca). 
Dostępna jest kilkunastu punktach, m.in. w Urzędzie Miejskim, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskim Centrum 
Sportu i Rekreacji, budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy al. Zwy-
cięstwa, Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Dociera 
także do mieszkańców Os. Staszica i Witosa. „Panoramę Miasta” kol-
portują również harcerze z tczewskiego hufca ZHP. Biuletyn jest dostęp-
ny w wersji elektronicznej na stronie www.tczew.pl.
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30 stycznia od 1992 
roku obchodzony jest 
jako Dzień Tczewa. Jest 
to pamiątka wkrocze-
nia wojsk gen. Józe-
fa Hallera do Tczewa 
w 1920 roku. 30 stycznia 
to okazja nie tylko do 
historycznych refl eksji 
i przypomnienia powro-
tu miasta do Macierzy, 
ale także sposobność 
nagrodzenia tych, którzy 
zasłużyli się dla Tczewa 
swoją pracą, osiągnię-
ciami. W tym roku Dzień 
Tczewa będzie miał 
jeszcze jedno znacze-
nie – uruchomienie specjalnego zegara 
na Urzędzie Miejskim rozpocznie od-
liczanie dni do Roku Jubileuszowego. 
W 2010 r. Tczew obchodzić będzie 
750-lecie nadania praw miejskich.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej od-
będzie się 30 stycznia w samo południe 
w Centrum Kultury i Sztuki. Wówczas 
wręczony zostanie medal „Pro Domo Tr-
soviensi”. Otrzyma go Adam Murawski, 
kolejarz, kolekcjoner, fi latelista, pasjonat 
historii Tczewa. Poznamy wówczas także 
Tczewianina Roku 2007. Nazwisko laurea-
ta tej nagrody, przyznawanej przez prezy-
denta Tczewa, do sesji utrzymywane jest 
w tajemnicy. Nagrodzeni zostaną także 
najlepsi sportowcy i trenerzy. Podczas uro-
czystej sesji poznamy także logo 750-lecia 
miasta. Logo zostało wyłonione spośród 
prac nadesłanych przez 18 autorów z całej 
Polski, a nawet z Francji.

30 stycznia – Dzień Tczewa
Rozpoczynamy odliczanie 
do Roku Jubileuszowego

30 stycznia odsłonięty zostanie zegar 
na budynku Urzędu Miejskiego. Zegar bę-
dzie odliczał dni do Roku Jubileuszowego. 
Następnie uczestnicy uroczystości przejdą 
do Centrum Wystawienniczo-Regionalnego 
Dolnej Wisły, gdzie otwarta zostanie wystawa 
historyczna: „Tczew. Od osady do współczes-
ności.” Ofi cjalne uroczystości poprzedzi msza 
św. w intencji mieszkańców w tczewskiej fa-
rze o godz. 11.00.

Tradycją stały się też bale organizowa-
ne od kilku lat z okazji Dnia Tczewa. Tym 
razem Bal Miejski odbędzie się w sobotę 
26 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki. Bal 
rozpoczyna się o godz. 20.00, a w programie 
m.in.: muzyka w wykonaniu 10-osobowego 
Big Bandu, animacje fi lmowe Roberta Turło 
– laureata Złotego Medalu na Festiwalu Fil-
mowym w Nowym Jorku, wielkoformatowe 
prezentacje fotografi czne. Bliższych infor-
macji można zasięgnąć pod numerami tel.: 
058 531-11-45, 692-311-363.

Z kart historii
Edmund Raduński w swojej „Historii 

Tczewa” tak opisuje wkroczenie wojsk 
gen. Hallera do Tczewa: Dnia 29 stycz-
nia 1920 r. miało wkroczyć wojsko pol-
skie. Komitet przyjęcia wojska polskiego 
wszystko przygotował. Zbudowano pod 
okiem grencszucu na podwórzu Wł. Le-
wandowskiego bramy triumfalne, a gdy 
o godz. 7 rano grencszuc się usunął, 
bramę wbudowano, a tablice z nazwa-
mi ulic zalepiono polskimi napisami na 
papierze. O godz. 10 przed południem 
wjechał na stację pociąg pancerny 
„Hallerczyk”, wiozący marynarzy, staro-
stę Arczyńskiego i inż. Koeniga, który 
przejąć miał zarząd rzeki Wisły. Do po-
łudnia tłumy publiczności zalegały ulice 
Starogardzką i Pocztową wśród zimna 
i śnieżycy nadaremnie. Dnia następne-
go wojsko nadeszło. Powitał je na czele 
obywatelstwa i wielkiego tłumu zalegają-
cego ulice, ks. Teofi l Bączkowski i Józef 
Brzóskowski. 

Po południu odbyły się dalsze uro-
czystości. W kościele parafi alnym od-
było się uroczyste nabożeństwo z od-
śpiewaniem hymnu dziękczynnego „Te 
Deum”. Natomiast w Domu Miejskim 
zorganizowano bankiet dla dowództwa 
przybyłych do Tczewa żołnierzy polskich 
i reprezentantów miasta.

Po kilku dniach, 4 lutego 1920 r. 
Tczew odwiedził sam wódz Błękitnej Ar-
mii, gen. Józef Haller. Ludność miasta 
zgotowała mu owacyjne powitanie. 

Uroczystość 30 stycznia 1920 roku przed starostwem w Tczewie. 
Reprodukcja: Stanisław Zaczyński. ze zbiorów Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego w Tczewie.

Program 
uroczystej sesji:

godz. 12.00 Centrum Kultury i Sztuki
1.  Przywitanie gości.
2.  Referat okolicznościowy – „Ojczyzna, 

naród i patriotyzm w nauczaniu Jana 
Pawła II”.

3.  Wręczenie medalu  „Pro Domo Trso-
viensi”. 

4.  Wręczenie nagrody „Tczewianin Roku 
2007”. 

5.  Wręczenie nagrody literackiej i wydaw-
niczej „Kociewskie Pióro”.

6.  Wręczenie nagród dla sportowców i tre-
nerów za osiągnięcia sportowe w 2007 r. 

7.  Informacja na temat prac Miejskiego 
Komitetu Organizacyjnego Obchodów 
Jubileuszu 750-lecia  nadania praw 
miejskich miastu Tczew. 

8.  Ogłoszenie wyników konkursu na logo 
750-lecia miasta Tczewa i formy jego 
prezentacji.  

9.  Promocja książki Honorowego Obywa-
tela Miasta Tczewa Romana Landow-
skiego pt. „Okruchy liryczne”.                                                 

godz. 13.45 
1. Uroczyste uruchomienie zegara odli-

czającego czas inauguracji obchodów 
30.01.2010 r. 

2.  Otwarcie wystawy historycznej „Tczew. 
Od osady do współczesności” w Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalnym 
Dolnej Wisły. 

Chociaż minął już termin wymiany do-
wodów osobistych, w Urzędzie Miejskim nie 
ma kolejek. Nie oznacza to, że wszyscy tcze-
wianie mają już nowe dokumenty. Dowody 
musi wymienić jeszcze ok. 3600 osób. 

W ostatnich dniach grudnia Biuro Do-
wodów Osobistych przeżywało prawdziwe 
oblężenie – mówi Gabriela Kaczmarek, 
naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich. 
– Dziennie przyjmowaliśmy ponad 200 osób. 
Po 1 stycznia zainteresowanie gwałtownie 
zmalało. Obawiam, się, że podobne kolejki 
mogą pojawić się przed końcem marca. 

Wymiana dowodów osobistych trwa już 
od sześciu lat. 31 marca br. mija termin waż-
ności dowodów „książeczkowych”, a więc 
z takim dokumentem nie będzie już można 
załatwiać spraw w urzędach, bankach itp. 
Już teraz na podstawie starego dowodu nie 
można przekroczyć granicy państwa. 

Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie 
sprawę, że wydłużenie ważności starych 

Jeszcze ok. 3600 tczewian musi wymienić dowody osobiste 
Nie ma kolejek, chociaż czas minął

dowodów osobistych do końca marca br. 
nie oznacza przedłużenia terminu ich wy-
miany. Te trzy dodatkowe miesiące wynika-
ją z czasu oczekiwania na nowy dokument. 
Jeszcze kilka miesięcy temu na nowy do-
wód czekało się ok. miesiąca od złożenia 
wniosku, obecnie ten okres wydłużył się do 
2 miesięcy, a w związku z bardzo dużą licz-
bą osób wymieniających dowody w całym 
kraju może wydłużyć się jeszcze bardziej. 

Przypominamy, że osoby starsze, scho-
rowane, mające problemy z poruszaniem 
się, które nie są w stanie dotrzeć do urzędu, 
mogą złożyć wniosek wraz z potrzebnymi 
załącznikami (zdjęcie, dowód wpłaty 30 zł, 
stary dowód osobisty do wglądu) za pośred-
nictwem np. kogoś rodziny, opiekuna. Na-
stępnie pracownicy urzędu odwiedzają taką 
osobę w domu, aby umożliwić jej złożenie 
podpisu na wydrukowanym już formularzu 
dowodowym. Dostarczają jej też do domu 
gotowy dowód. 

 
Sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego załatwia się w Biurze Dowodów Osobistych 

(Wydział Spraw Obywatelskich) – pawilon, pok. 24, tel. 7759 303. Biuro Dowodów Osobistych czyn-
ne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00. 

Druki wniosków oraz potrzebne informacje można uzyskać także w Biurze Obsługi Klienta na 
parterze, w budynku głównym Urzędu Miasta oraz można je pobrać ze strony internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej: www.bip.bazagmin.pl/tczew
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Pomóżmy Oli
Pomóżmy Aleksandrze Ulerych 

z klasy V d spełnić jej marzenie by mo-
gła chodzić i biegać. Zachęcamy do 
przekazania 1 proc. podatku dochodo-
wego na jej konto w fundacji:

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
NIP 118-14-28-385, KRS 0000037904

PKO BP XV/O Warszawa
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

To nic nie kosztuje!
Uwaga techniczna jak wypełnić PIT
Aby pieniądze wpłynęły na konto 

dziecka podatnik w składanym przez 
siebie zeznaniu podatkowym powinien 
wpisać w rubryce: „inne informacje, 
w tym ułatwiające kontakt z podatni-
kiem” znajdującej się bezpośrednio nad 
wnioskiem o przekazanie 1 proc. podat-
ku należnego w formularzu PIT, imię 
i nazwisko dziecka, którego konto chce 
zasilić darowizną.

poz. 135 PIT-28; poz. 311 PIT-36; 
poz. 107 PIT 36L; poz. 124 PIT-37; 

poz. 59 PIT-38.

Społeczeństwo

Krótko
Spośród dziesięciu zgłoszonych kandy-

datów prezydent Tczewa wybierze Tczewia-
nina Roku 2007 – osobę, która najbardziej 
zasłużyła się dla naszego miasta w ubiegłym 
roku. Nagroda przyznawana jest od 1996 r. 
Jako pierwsza otrzymała ją Iwona Malmur, 
ówczesna dyrektor Centrum Edukacji Do-
rosłych, placówki którą kierowała i tworzyła 
uparcie przecierając szlaki prowadzące do 
zdobycia środków zewnętrznych na kolejne 
realizowane cele. Kilka lat później Iwona 
Malmur objęła stanowisko dyrektora Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, skąd 
w 2005 r. została zwolniona pod zarzutem 
nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli 
dokonanej przez pracowników Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Iwona Malmur konsekwentnie nie zga-
dzała się ze stawianymi jej zarzutami. Efek-
tem zakończonej niedawno, a trwającej dwa 

Iwona Malmur oczyszczona z  zarzutów

Tczewianka Roku 1996 wygrywa w sądzie
lata, batalii w sądzie 
jest oczyszczenie jej 
ze wszystkich posta-
wionych zarzutów. 
- Warto było walczyć 
w sadzie, by nie dać 
zgody na fałszywie 
kreowany w mediach 
wizerunek pracy Wo-
jewódzkiego Urzę-
du Pracy – mówi I. 
Malmur. – Dlatego 
też nie zgodziłam się na rozwiązanie umowy 
o pracę za porozumieniem stron. Wolałam 
utracić stanowisko niż pozostawić przekona-
nie o złej jakości pracy urzędu. Cieszę się, 
że biegli oraz przedstawiciele fundacji ocenili 
wdrażane przez WUP projekty jako pionier-
skie w skali kraju, które przyniosły wymierną 
korzyść dla regionu. 

INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA IWONY MALMUR
Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego Sądu Pracy w Gdańsku z siedzibą 

w Gdyni od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na rzecz P. Iwony Malmur zostało 
zasądzone odszkodowanie z tytułu bezzasadnego odwołania jej dyscyplinarnie przez Mar-
szałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego z zajmowanego stanowiska. Sąd 
uznał, iż nie doszło do rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych i nie okazały się 
zasadne zarzuty zawarte w odwołaniu ze stanowiska, dotyczące rzekomego przekrocze-
nia uprawnień skutkującego działaniem na szkodę interesu publicznego przez pobieranie 
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektów unijnych a także nie prze-
strzeganie procedur kontroli fi nansowej i nie wykazanie w oświadczeniach majątkowych 
przychodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 

Jeszcze w 2006 r. zostało umorzone postępowanie przygotowawcze w sprawie po-
dejrzenia popełnienia przestępstw m.in. przez Iwonę Malmur, z uwagi na brak znamion 
czynów zabronionych. Sąd Okręgowy uznał, że Iwona Malmur nie naruszyła podstawo-
wych obowiązków pracowniczych. Sąd wskazał, iż jej zachowanie nie stanowiło rażące-
go naruszenia obowiązków pracowniczych w żadnym z trzech postawionych jej przez 
pracodawcę zarzutów. Sąd podkreślił także, iż I. Malmur miała prawo pobierać dodat-
kowe wynagrodzenie z tytułu wykonywanych funkcji przy obsłudze projektów unijnych, 
albowiem nie były to czynności wykonywane w ramach stosunku pracy, lecz poza nim, 
także dlatego że wypłata tych wynagrodzeń odbywała się po dokonaniu kontroli realizacji 
projektu przez uprawnione przez Komisję Europejską organy, a także dopiero wówczas, 
gdy stwierdzono, iż projekt osiągnął zamierzone cele. Sąd podkreślił także pionierski 
charakter działań b. dyrektor WUP oraz wcześniejsze docenianie jej za podjęcie inicja-
tyw przynoszących wymierną korzyść fi nansową regionowi.

Sąd Okręgowy ustalając, iż Marszałek Województwa jakkolwiek wykonywał 
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Iwony Malmur przejawiające 
się m.in. w podejmowaniu decyzji o jej powołaniu i odwołaniu,  to jednak nie był jej 
pracodawcą, którym pozostawał Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka, na rzecz 
której praca była świadczona. Dlatego też, mimo że decyzja o odwołaniu I. Malmur 
została podjęta przez Marszałka Województwa Pomorskiego, roszczenie wobec niego 
zostało oddalone. 

Również z uwagi na treść obowiązujących przepisów kodeksu pracy nie było moż-
liwe orzeczenie przez Sąd o przywróceniu Pani Iwony Malmur na zajmowane przed 
odwołaniem stanowisko, ponieważ kodeks pracy osobom, których stosunek pracy na-
wiązuje się na podstawie powołania, pozostawia możliwość domagania się wyłącznie 
odszkodowania, bez możliwości przywrócenia na stanowisko. Dlatego też na jej rzecz 
zostało zasądzone odszkodowanie od WUP.

adw. dr Magdalena Sykulska - Przybysz

OGŁOSZENIE 
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tcze-

wie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
- obr. 13: dz. nr 432, 423/1, 433/3 – w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników 

wieczystych;
- obr. 11: dz. nr 10/38, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45, 10/46, 10/47, 10/48 

– w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, przeznaczonego pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. 

 Opłatek nauczycieli 
i pomoc dla Oli

12 grudnia 2007 r. w restauracji „Piasko-
wa” odbyło się wigilijne spotkanie zarządu 
i prezesów ognisk Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Tczewie. Na spotkaniu obecni 
byli także włodarze miasta i powiatu: Witold 
Sosnowski - starosta tczewski, Zenon Dre-
wa, wiceprezydent Tczewa, Włodzimierz 
Mroczkowski, przewodniczący Rady Miasta 
oraz Jolanta Jank, radna powiatu.  

Spotkanie upłynęło w atmosferze 
serdeczności i wzajemnie składanych 
życzeń świątecznych i noworocznych. 
Przeprowadzono także zbiórkę pieniędzy 
na kosztowną operację  uczennicy Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Tczewie - Oli Ule-
rych. Za pośrednictwem „Panoramy Mia-
sta” nauczyciele z Tczewa zwracają się 
z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli 
o włączenie się do charytatywnej akcji po-
mocy dla Oli.

 Radna pomoże 
wypełnić PIT

Radna Miasta i Przewodnicząca  Rady 
Osiedla Suchostrzygi I Gertruda Pierzy-
nowska rozpoczyna akcję bezpłatnej po-
mocy wszystkim, którzy mają kłopoty ze 
sporządzeniem rocznego zeznania po-
datkowego za 2007 rok (PIT-36, PIT 37). 
Wystarczy  przyjść do Osiedlowego Domu 
Kultury SM  Suchostrzygi ul. Żwirki 49 
w każdy wtorek miesiąca począwszy od  
22 stycznia br.

Iwona Malmur
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„Lodołamacze. Ocalić od zapomnienia.” 
to tytuł wystawy fotografi i Cezarego Jakubow-
skiego otwartej 17 stycznia w Centrum Wy-
stawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Na 
wystawie można zobaczyć ok. 60 doskonałej 
jakości zdjęć lodołamaczy oraz statków i tabo-
ru wodnego wykorzystywanego przez tczew-
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego 
podczas prac hydrotechnicznych na Dolnej 
Wiśle. Uczestnicy wernisażu, którzy bardzo 
licznie przybyli do Centrum,  mogli także zo-
baczyć fi lmy o lodołamaniu na Wiśle. 

Na wernisażu obecni byli m.in. dawni 
i obecni kapitanowie i mechanicy lodołamaczy. 
–  To wystawa szczególna, bo Tczew zawsze 
był związany z Wisłą – rzeką piękną i niebez-
pieczną. To wystawa ku pamięci, ale i ku prze-
strodze – mówiła Alicja Gajewska, dyrektor 
CWRDW podczas otwarcia ekspozycji.  

– Niech będzie ostrzeżeniem dla tych, 
którzy lekceważą prawa natury i narażają 
na zagrożenie powodziowe tereny położone 

Lodołamacze  w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły
Wystawa ku pamięci i ku przestrodze

nad Wisłą – dodał Tadeusz Wrycza, prezes 
Stowarzyszenia Dorzecza Wisły „Wisła” od-
dział w Tczewie, członek Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej.

Odbitki z negatywów ze zbiorów Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej 
Wisły wykonał Adama Fleks. 

Po wernisażu Tadeusz Wrycza wygłosił pre-
lekcję „Lodołamacze wiślane w ochronie Gdań-
ska i Żuław przed powodziami zatorowymi”.

Organizatorami wystawy są Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły 
w Tczewie, Gdańskie Towarzystwo Fotogra-
fi czne oraz Stowarzyszenie Lastadia wal-
czące m.in. o ocalenie lodołamacza „Lam-
part’, który likwidował zatory lodowe od 
1960 r. Po 44 latach służby został wycofany 
z eksploatacji. Trwają starania o sprowa-
dzenie lodołamacza do Tczewa i uczynienie 
z niego swego rodzaju muzeum techniki. 

Wystawa czynna jest do 10 lutego br. 
Wstęp wolny.

Wystawa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem tczewian.Wystawa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem tczewian.

● Senator Andrzej Grzyb 
otworzył biuro

Andrzej Grzyb, senator Platformy Oby-
watelskiej otworzył w Tczewie biuro. Znaj-
duje się ono przy ul. Krótkiej 19. Senator 
pełni dyżury w poniedziałki w godz. 13.00- 
15.00. Parlamentarzysta prosi jednak 
o wcześniejsze umawianie się na spotka-
nie, co można uczynić pod numerem tel. 
058 561-04-27. Interesanci mogą także 
korzystać z usług biura  w środy i piątki 
w godz. 10.00-14.00.

● Zagrała Wielka Orkiestra
Już po raz szesnasty zagrała Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mimo, że 
w Tczewie zabrakło w tym roku  dużych 
imprez, koncertów i specjalnych atrakcji, 
wolontariuszom udało się zebrać ponad 
40 tys. zł. Tym razem celem zbiorki była 
pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngo-
logicznymi.

W Tczewie kwestowało ok. 200 wo-
lontariuszy skupionych w dwóch sztabach 
– jeden działał przy Centrum Wystawienni-
czo-Regionalnym Dolnej Wisły drugi – przy 
hufcu ZHP. Kwesta przebiegała spokojnie, 
mieszkańcy chętnie wspomagali przedsię-
wzięcie.

● Kobiety miast partnerskich
Centrum Kultury i Sztuki, Urząd Miej-

ski w Tczewie oraz Tczewskie Towarzystwo 
Kulturalne BRAMA zapraszają na wystawę 
fotografi czną „Kobiety miast partnerskich”. 
Wernisaż odbędzie się 28 stycznia o godz. 
18.30 w galerii CKiS. Autorem zdjęć jest Lu-
dwik Kiedrowski. Wystawa czynna będzie 
do 6 lutego br. Po jej zakończeniu fotografi e 
zostaną wyeksponowane w miastach part-
nerskich Tczewa.

Wstęp na wystawę – wolny.

Krótko

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wy-
kazy nieruchomości – lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców oraz 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz właścicieli lokali mieszkalnych.

Jedna z fotografi i przygotowanych na wystawę.

Na wzrost liczby notowanych jubileu-
szy wpłynęła m.in. uchwała Rady Miejskiej 
z października  2006 r. Wprowadziła ona, od 
1 stycznia 2007 r., nagrody pieniężne dla ju-
bilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie. 
Rodziny chętniej zgłaszają więc swoich jubi-
latów. Pamiętajmy, że USC nie zawsze wie 
o przypadającym jubileuszu. Wiele par – ju-
bilatów mieszkających w Tczewie, nie za-
wierało tutaj małżeństwa. Warto więc zgłosić 
w urzędzie  zbliżającą się rocznicę.

W 2007 r. w tczewskim USC zawarto 
561 małżeństw – o 13 więcej niż rok wcześ-
niej. Średni wiek małżonków nie zmienił się 
- to 20-25 lat. Najczęściej mężczyzna star-
szy był od kobiety o 2 lata. Tak było w przy-
padku 83 zawartych małżeństw, ale były 
różnice dużo większe. Największe z nich 
to kobieta starsza od mężczyzny o 14 lat 
i mężczyzna starszy od kobiety o 31 lat.

2007 r. - więcej małżeństw, więcej dzieci

Obrodziły jubileusze
Więcej dzieci, więcej małżeństw, a przede wszystkim więcej jubileuszy małżeń-

skich zanotował Urząd Stanu Cywilnego w Tczewie w ubiegłym roku. W 2007 r. jubile-
usze 50-, 55-, 60- i 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło aż 101 par. Dla porów-
nania, rok wcześniej w USC świętowano tylko 40 jubileuszy.

W ubiegłym roku wzrosła także liczba 
zarejestrowanych urodzeń. W 2007 r. uro-
dziło się w Tczewie 1340 dzieci, podczas 
gdy rok wcześniej – 1184. Więcej urodzi-
ło się dziewczynek – 680 (dla porównania 
w 2006 r. – 577), chłopców zarejestrowano 660 
(w 2006 r. – 607). Dziewczynkom najchętniej  
nadawano imiona: Julia, Oliwia, Wiktoria, 
Zuzanna, Nikola, zaś chłopcom – Jakub, Ma-
tusz, Kacper, Filip, Paweł. Rodzice wybierali 
też imiona rzadko spotykane w ostatnich la-
tach, jak Sławomir, Teresa, Tobiasz, Tristan, 
Zbigniew, Ziemowit, Żaklina, Żaneta.

Liczba zgonów  w 2007 roku wyniosła 
675 – o dwa więcej niż rok wcześniej.

Wszystkie podane wyżej liczby dotyczą 
nie tylko Tczewa, gdyż nasz Urząd Stanu 
Cywilnego rejestruje urodzenia, śluby, zgo-
ny z całego powiatu tczewskiego.
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W Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalnym Dolnej Wisły odbyła się promocja 
książki Krystyny Gierszewskiej „Trady-
cyjne Smaki Kociewia”. Organizatorem 
tego wydarzenia było Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej.

Spotkanie rozpoczęto od przedsta-
wienia sylwetki pani Krystyny, którą pod-
sumowano tak: „Szerzeniem i podtrzymy-
waniem kultury, tradycji i obyczajów na 
wsi zajmują się najczęściej kobiety, to one 
są  solą tej ziemi, a jedną z takich kobiet 
na Kociewiu jest Krystyna Gierszewska.” 
Następnie autorka ubrana w strój ko-
ciewski opowiedziała o genezie powsta-
nia książki oraz zaprezentowała zawarte 
w niej przepisy kucharskie. Goście mieli 
możliwość skosztowania dwóch produk-
tów regionalnych zarejestrowanych przez 
panią Krystynę na Liście Produktów Tra-

Promocja książki Krystyny Gierszewskiej

Kociewskie smaki 
dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Były to grochowinki kociewskie 
i fefermuski kociewskie. Prezentacja książ-
ki, zawarte w niej przepisy oraz smak 
grochowinek i fefermusków kociewskich 
okazały się takim magnesem, że po książ-
ki z dedykacją autorki trzeba było czekać 
w kolejce. Podczas promocji książki Eleo-
nora Lewandowska i Edwin Kreft, prezesi 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 
po raz pierwszy w bardzo uroczysty spo-
sób przyjmowali nowych członków, którzy 
wyrazili wolę wstąpienia do TMZT. Jest to 
nowa tradycja, którą członkowie chcą na 
stałe wprowadzić w życie. Liczba uczestni-
ków spotkania   świadczyła o tym, że coraz 
więcej ludzi interesuje się kulturą i obycza-
jami Kociewia, chcą poznawać tradycyjne 
produkty kociewskie oraz inaczej niż do-
tąd spojrzeć na swoją małą ojczyznę. Jak 

można było zauważyć, rośnie nam młode 
pokolenie regionalistów, gdyż podczas ca-
łej prezentacji Pani Krystynie towarzyszyła 
córka przejmująca od niej tradycje oraz 
prezentująca się przepięknie w stroju ko-
ciewskim  wnuczka Agatka.

Stanisław Ackerman

Turniej Talentów Szkolnych oraz  Fe-
stiwal Chórów Szkolnych złożyły się na 
zorganizowany przez Centrum Kultury 
i Sztuki I Szkolny Festiwal Sztuki. W im-
prezie wzięły udział szkoły podstawowe 
i gimnazjalne udowadniając, że nie bra-
kuje nam zdolnych młodych ludzi.

Najmłodsi uczestnicy Turnieju Talentów 
Teatralnych opowiadali m.in. o posłuszeń-
stwie wobec rodziców, zachowaniu bez-
pieczeństwa na drodze lub przedstawiali 
własne interpretacje utworów poetyckich. 
Grupy młodzieżowe zaprezentowały spek-
takle, które rozśmieszały, przestrzegały czy 
skłaniały do refl eksji. Turniejowi towarzy-
szyło mnóstwo emocji, a przede wszystkim 
radość z tworzenia teatru. 

Do udziału w turnieju zgłosiły się:
-  w kategorii szkoły podstawowe kl. I – III: 

SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7 w Tczewie;
-  w kategorii szkoły podstawowe kl. IV – VI: 

SP nr 7, SP nr 12 oraz SP w Gniewie;
-  w kategorii szkoły ponadpodstawowe: I LO, 

III LO (katolickie), Gimnazjum nr 2, Zespół 
Szkół Ekonomicznych, Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Tczewie.
Jury konkursu podkreśliło bardzo wy-

soki  poziom turnieju i dużą różnorodność 
przedstawień. Po burzliwych naradach na-
grody przyznano:
-  w kategorii szkoły podstawowe kl. I – III 

- grupie teatralnej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Tczewie. Młodzi artyści pod 
opieką Joanny Karczmarczyk wywalczy-
li pierwsze miejsce interpretacją ballady 
A. Mickiewicza “Pani Twardowska”;

-  w kategorii szkoły podstawowe kl. IV 
– VI -  grupie ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 za spektakl “Kabaret szkolny”;

-  w kategorii szkoły ponadpodstawowe – gru-
pie z III LO w Tczewie za dowcipną i bły-
skotliwą interpretację podróży Odyseusza.

Dodatkowo jurorzy postanowili przyznać 
nagrodę kołu teatralnemu z ZSE za przed-

Szkolny Festiwal Sztuki 

Turniej Talentów Teatralnych 
stawienie “Donikąd” 
oraz grupie “Sara-
banda” ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego 
za spektakl “Pan 
Kopciuszek”. Wy-
różnienia przyzna-
no grupie teatralnej 
z Gimnazjum nr 1 
(“Strach nie chro-
ni, nienawiść nie 
leczy”) oraz grupie 
„Parados” z I Lice-
um Ogólnokształcą-
cemu im. M. Curie 
Skłodowskiej („Błędy 
młodości”, „Prawdzi-
wa Szopa”).  

W Festiwalu 
Chórów Szkolnych wzięły udział następują-
ce zespoły:
• w kategorii szkoły podstawowe 
-  Chór „Uczniowie z SP 2”, SSP nr 2 

w Tczewie – opiekun Izabela Pulsakowska
-  Chór Carpe Diem, SP nr 10 w Tczewie 

– opiekun Elwira Andraszewicz
-  Chór „Amar”, SP nr 7 im. St. Staszica 

w Tczewie – opiekun Bogumiła Jeszke 
i Karolina Murach 

-  Chór z SP nr 8 w Tczewie – opiekun 
Magdalena Szczypiorska

-  Chór Cantores Minores, SP w Gniewie 
– opiekun Izabela Chyła

• w kategorii gimnazja
-  Chór szkolny im. Gen. J. H. Dąbrow-

skiego, Gimnazjum nr 1 w Tczewie 
– opiekun Joanna Klekowiecka 

-  Chór Gimnazjum w Subkowach – opie-
kun Zdzisław Świtalla

-  Chór Gimnazjum  w Gniewie – opiekun 
Wojciech Górski. 
W kategorii Szkoły Podstawowe na-

grodę główną wywalczył chór CANTORES 

MINORES z Gniewa, wyróżnienie otrzymał 
chór CARPE DIEM z SP nr 10 w Tczewie za 
śpiew a’capella. 

W kategorii gimnazja nagrodę główną 
przyznano Chórowi z Gimnazjum w Gniewie.

Wyróżnienie otrzymał Chór z Gimna-
zjum w Subkowach oraz dla Chór z Gimna-
zjum nr 1  w Tczewie. 

Zwieńczeniem Szkolnego Festiwalu 
Sztuki był Koncert Orkiestr Dętych, który 
odbył się 14 grudnia 2007 r. w sali widowi-
skowej CKiS. Podczas koncertu organizo-
wanego w ramach współpracy kulturalnej 
miasta Tczew i gminy Tarnowo Podgórne 
wystąpiły dwie orkiestry – Harcerska Orkie-
stra Dęta z Tczewa i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Tarnowa Podgórnego. Tczewska or-
kiestra zaserwowała zebranym wiązankę 
przebojów bożonarodzeniowych, natomiast 
goście z Tarnowa Podgórnego wchodząc 
w zupełnie inny klimat, zagrali takie przebo-
je jak Dancing Queen czy ścieżkę muzycz-
ną z serialu JAG. 

Swoją interpretację podróży Odyseusza przedstawili uczniowie III LO 
w Tczewie. 
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Wydział Zarządzania 
Kryzysowego UM informuje:

Zimowe zagrożenia
Podczas zimy liczyć się należy z inten-

sywnymi opadami śniegu, zawiejami, wichu-
rami, silnymi mrozami, gołoledzią. Skutkami 
tych zagrożeń mogą być:

- utrudnienia (nawet paraliż) w komuni-
kacji drogowej i kolejowej;

- zwiększona liczba wypadków i kata-
strof komunikacyjnych;

- odcięcia  mieszkańców  od  źródeł  za-
opatrzenia w produkty żywnościowe, arty-
kuły  bieżącego użytku i lekarstwa;

- awarie sieci ciepłowniczej, energe-
tycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej;

- zwiększona liczba pożarów mieszkań 
i budynków;

- uszkodzenia budynków, a nawet kata-
strofy budowlane.

Istnieje większe ryzyko utraty zdrowia 
i życia przez ludzi, zwłaszcza pozostawio-
nych bez opieki i bezdomnych.

W związku z tym Wydział Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miejskiego w Tczewie zwra-
ca się do mieszkańców Tczewa z apelem o:

- właściwą opiekę nad dziećmi;
- pomoc w przypadku zagrożenia zdro-

wia i życia osób starszych, samotnych, 
schorowanych, niepełnosprawnych i bez-
domnych; informacje o w/w osobach przyj-
mują: pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. Armii 
Krajowej 39, od poniedziałku do czwart-
ku w godz. 7.15 - 15.15, w piątek w godz. 
8.00 - 16.00, tel. 058 777 00 20 lub 058 777 
00 30; dyżurny Straży Miejskiej w Tcze-
wie, tel. całodobowy  058 531 39 61 lub 
986. Całodobowa obsługa bezdomnych na 
terenie Tczewa - tel. 608 697 327, krajowa 
- 0 800 100 022; 

- udzielanie  pierwszej pomocy osobom 
z objawami zasłabnięcia na ulicy oraz za-
pewnienie im pomocy medycznej poprzez 
wezwanie pogotowia ratunkowego;

- właściwą opiekę nad zwierzętami do-
mowymi;

- uzupełnienie apteczek pierwszej po-
mocy, zgromadzenie odpowiedniego zapa-
su lekarstw na przewlekłe choroby człon-
ków rodziny oraz zapasu odpowiednich 
półtłustych kremów i pomadek ochronnych;

- uszczelnienie przed zimnym powie-
trzem pomieszczeń;

- usunięcie z parapetów i balkonów  
oraz obejścia przedmiotów, które może po-
rwać silny wiatr;

- bezpieczne użytkowanie urządzeń  
grzewczych i podgrzewających wodę gazo-
wych, elektrycznych);

- systematyczne odśnieżanie i zabez-
pieczenie przed oblodzeniem chodników  
przy swoich posesjach;

- systematyczne usuwanie śniegu z da-
chów budynków i zwisających sopli lodu;

- właściwe przystosowanie i wyposa-
żenie do eksploatacji zimowej posiadanych 
pojazdów;

- zaopatrzenie się w latarki elektryczne 
i radioodbiorniki bateryjne lub sieciowo-bateryjne.

Ponadto zaleca się:
- noszenie  luźnych  ubiorów  wykona-

nych  z  naturalnych  tkanin,  ubieranie   się   
warstwowo zależnie od pogody, korzystanie 
z wygodnego, luźnego obuwia;

- spożywanie owoców, obowiązkowe 
codzienne spożywanie śniadania;

- profi laktyczne  zażywanie  wieczorem  
aspiryny  po  długim  pobycie  na mroźnym 
powietrzu i podczas objawów przeziębienia;

- unikanie wdychania ustami mroźnego 
powietrza.

Nie możesz wyjechać - zadzwoń

Akcja Zima na tczewskich drogach
Zadania związane z  zimowym utrzy-

maniem dróg na terenie Tczewa reali-
zowane są na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Zarządem Powia-
tu Tczewskiego a Prezydentem Miasta 
Tczewa. Łącznie na terenie Tczewa, ulice 
pierwszej i drugiej kolejności odśnieża-
nia liczą 57,127 km, w tym 49,05 proc. 
stanowią drogi powiatowe, zaś 50,95 
proc drogi miejskie. 

W razie problemów z przejezdnością na 
ulicach ujętych w wykazie można interwe-
niować u koordynatora AKCJI ZIMA w Po-
wiatowym Zarządzie Dróg –  kontaktować 
można się przez całą dobę pod numerem 
tel.: 0-605-247-258. W sytuacjach szcze-
gólnie długotrwałych i nasilonych opadów 
śniegu interwencyjnie odśnieżane będą tak-
że ulice, które nie zostały ujęte w wykazie. 
Takie uwagi można zgłaszać do Wydziału 
Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego, 
tel. 058 77 59 346. 

Niezależnie, administracja budynków 
mieszkalnych oraz służby komunalne przy-
gotowały plany działania swoich jednostek, 
w których zawarły sprawy zabezpieczenia 
transportu, materiałów oraz sprzętu nie-
zbędnego do usuwania skutków zimy oraz 
wyznaczyły odpowiedzialne osoby. 

Apelujemy, aby w razie opadów śniegu, 
tam gdzie drogi są wąskie, kierowcy parko-

wali samochody tylko po jednej stronie uli-
cy. Ułatwi to przejazd pozostałym użytkow-
nikom ruchu, a także umożliwi odśnieżenie 
nawierzchni.

Jednocześnie przypominamy, że zgod-
nie z „Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Tczewa”, do 
oczyszczania ze śniegu, lodu, błota oraz 
innych zanieczyszczeń chodników położo-
nych bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości, jak również likwidowania skutków 
gołoledzi przez posypywanie piaskiem są 
zobowiązani właściciele nieruchomości.

Szczegółowy wykaz jednostek odpowie-
dzialnych za prawidłowy przebieg Akcji Zima 
wraz z  adresami i numerami telefonów pub-
likujemy na str. 16 dodatku z uchwałami.

Alfabetyczny spis ulic powiatowych i miejskich według kolejności 
zwalczania śliskości oraz odśnieżania mechanicznego

I  kolejność odśnieżania:
ul. Andersena, ul. Armii Krajowej, ul. Bałdowska, ul. Bema, ul. Braci Grimm, ul. Bro-

niewskiego, ul. Brzechwy, ul. Chopina, ul. Czatkowska, ul. J. Dąbrowskiego (od ul. Pił-
sudskiego do ul. Kościuszki), ul. Dominikańska, ul. Gdańska, ul. Głowackiego (od ul. 30 
Stycznia do ul. Nałkowskiej), ul. Grunwaldzka, pl. Hallera, ul. Jagiełły, ul. Jana z Kolna (od 
ul. Obr. Westerplatte do mostu), ul. Jedności Narodu, ul. Kasprowicza, Kazimierza Wiel-
kiego, al. Kociewska, ul. Kolejowa, ul. Konarskiego (od ul. Czyżykowskiej do ul. Orzesz-
kowej), ul. Kossaka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kozia, ul. Lecha, ul. Łazienna, 
ul. Łąkowa, ul. 1 Maja, ul. Mieszka I, ul. Mostowa, ul. Nałkowskiej, ul. Nowa, ul. Nowowiej-
ska, ul. Nowy Rynek (wiadukt), ul. Obr. Westerplatte, ul. Ogrodowa, ul. Okrzei, ul. Pade-
rewskiego, pl. J. Piłsudskiego, ul. Podgórna, ul. Pomorska (od ul. Mostowej do Gdańskiej), 
ul. Robotnicza, ul. Rokicka (do granicy miasta Tczewa), ul. Saperska, ul. Sienkiewicza, 
ul. Sobieskiego, ul. Starowiejska, ul. Strzelecka, ul. 30 Stycznia, ul. Wąska, ul. Wojska Polskie-
go, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Zamkowa, al. Zwycięstwa, ul. Zygmunta Starego, ul. Żwirki.

II kolejność odśnieżania:
ul. Bosmańska, ul. Ceglarska, ul. Chełmońskiego, ul. Chrobrego, ul. Czerwonego Kap-

turka, ul. Czyżykowska (od Ceglarskiej do Kołłątaja), ul. Dokerów, ul. Elżbiety, ul. Gryfa 
Pomorskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Jodłowa, ul. Wł. Jurgo, ul. Kołłątaja, ul. Królowej Mary-
sieńki, ul. Kruczkowskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Malczewskiego, ul. Matejki (od Sta-
rowiejskiej do Sienkiewicza), ul. Młyńska, ul. Modrzewskiego, ul. Nadbrzeżna (od Czyży-
kowskiej do Ceglarskiej), ul. Niepodległości, ul. Norwida (od drogi nr 1 do ul. Nałkowskiej), 
ul. Okrętowa, ul. Orzeszkowej, ul. Pionierów, ul. Piotrowo, ul. W. Pola (od ul. Ks. Sychty do 
ul. 30 Stycznia), ul. Półwiejska, ul. Portowców, ul. Prosta ul. Przemysława II, ul. Pułaskie-
go, ul. Reymonta, ul. Sadowa, ul. Sambora, ul. Stanisławskiego, ul. Staszica, ul. Stroma, 
ul. Ks. Sychty, ul. Targowa, ul. Topolowa z odcinkiem ul. Kasztanowej (od ul. Jodłowej 
- SP 12 – do wylotu al. Solidarności), ul. Tuwima (od ul. Modrzewskiego do Reymonta), 
ul. Wilcza, ul. Wiślana (od. ul. Pionierów do Robotniczej), ul. Wigury, ul. Wyczółkowskiego, 
ul. Zielona, ul. Żeromskiego.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, ze na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tcze-

wie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej:

- obr. 1: dz. nr 558, obr. 8: dz. nr 65, obr. 9: dz. nr 609 – na rzecz użytkowników wie-
czystych;

- obr. 1: dz. nr 17/3, nr 125 – na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
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Maria Olszewska i Wacław Kno-
pik zostali laureatami wyborów Miss 
i Mistera Złotego Wieku. Obaj mają po 
70 lat, mnóstwo energii, radości życia 
i potrafi ą wspaniale się bawić. Wybory 
Miss i Mistera Złotego Wieku odbyły się 
w Tczewie już po raz piaty. Uczestniczyło 
w nich 15 osób – 9 kobiet i 6 mężczyzn. 
Publiczność po brzegi wypełniła salę 
widowiskową Centrum Kultury i Sztuki 
kibicując seniorom.

Maria Olszewska i Wacław Knopik jako 
70-latkowie należeli do najmłodszych uczest-
ników wyborów. Najstarsza kandydatka do 
tytułu miss ma 88 lat. 15 seniorów podzielo-
no na cztery grypy tematycznej i… wysłano 
w podróż dookoła świata, bo takie było ha-
sło tegorocznej edycji. Jedna z grup trafi ła 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie wcieliła się 
w największe gwiazdy Hollywood. Kolejna 
grupa wyruszyła do Chin, gdzie uczyła nas 
parzenia herbaty. Uczestnicy wyborów trafi li 
też do krainy wiecznych lodów i  do gorącej 

Maria Olszewska i Wacław Knopik – Miss i Mister Złotego Wieku

Seniorzy w podróży dookoła świata

Afryki. Podróżnikom towarzyszyli prowadzący 
imprezę – Jolanta Jank i Ludwik Kiedrowski. 

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku są 
z powodzeniem organizowane dzięki współ-
pracy Zarządu Miejskiego PKPS z lokalnymi 
przedsiębiorcami, instytucjami państwowymi 
i organizacjami pozarządowymi. Patronat 
nad wyborami sprawuje prezydent Tczewa, 
agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Polsce, Stowarzyszenie Akademii Rozwo-
ju Filantropii Polsce, organizacje seniorskie 
zrzeszone w platformie Forum 50+. Działania 
ZM PKPS w Tczewie na rzecz osób starszych 
rekomenduje Fundacja Ja Kobieta – organi-
zacja pozarządowa działająca  na rzecz inte-
gracji społecznej osób wykluczonych. 

Jak twierdzą organizatorzy, udział 
w projekcie daje seniorom ogromną satys-
fakcję, społeczne uznanie, pozwala na dłu-
żej zachować radość życia. 

Więcej o Wyborach Miss i Mistera Zło-
tego Wieku w kolejnym numerze „Panora-
my Miasta”.

Seniorzy wcielili się w posta-
cie gwiazd Hollywood.

Ponad 200 esperantystów z 28 krajów 
z czterech kontynentów spotkało się przy 
ognisku na bulwarze nad Wisłą. Esperan-
tyści odwiedzili Tczew 30 grudnia. Wielkie 
ognisko na tle tczewskich mostów było 
jedną z atrakcji odbywającego się po są-
siedzku - w Malborku Międzynarodowego 
Młodzieżowego Tygodnia Działania „Ago 
– Semajno”. Spotkaniu patronował m.in. 
Prezydent Miasta Tczewa.

Cztery ogniska, przy których goście mogli 
w zimowy wieczór się ogrzać i upiec kiełbaski 
rozpalili harcerze z tczewskiego hufca. Mimo 
chłodnej aury atmosfera była gorąca. Wspól-
ne tańce i śpiewy trwały do późna. Esperan-
tyści udowadniali niedowiarkom, że nauka 
sztucznego, wymyślonego języka może być 
drogą do nawiązania międzynarodowych 
przyjaźni i podstawą porozumienia między 
różnymi nacjami. Twierdzą, że to język, pro-
sty, którego łatwo się nauczyć nawet tym, któ-
rzy do nauki języków nie mają wielkich zdol-

Esperantyści z 28 krajów przy ognisku w Tczewie
ności. Jak udowodnił zjazd, esperanto to nie 
tylko język ludzi młodych, władają nim także 
60-70-latkowie. Wiele osób poznaje ten język 
na kursach, część uczy się z Internetu.

Na międzynarodowym spotkaniu espe-
rantystów gościł m.in. Paulo Branco, ge-
neralny administrator Sekretariatu Gene-
ralnego Rady Europy przy Parlamencie 
Europejskim w Brukseli. 

Przy ognisku w Tczewie.

Międzynarodowy Młodzieżowy 
Tydzień Działania „Ago – Semajno” 
(w skrócie AS) jest organizowanym 
od 2002 roku  świąteczno-noworocz-
nym spotkaniem porozumiewającej 
się w języku esperanto młodzieży 
z kilkudziesięciu krajów. Ideą AS jest 
promowanie kulturowych oraz tury-
stycznych wartości naszego kraju za 
granicą oraz inicjowanie międzyna-
rodowych kontaktów młodzieży, pod 
hasłem „przedstawcie nam siebie 
– poznajcie nas”.

W programie tegorocznego „Ago 
– Semajno” było m.in.  zwiedzanie 
Malborka, Gdańska, Fromborka, Pel-
plina i ognisko w Tczewie, a także 
koncerty, prezentacja kultury pomor-
skiej, prelekcje, kursy dla uczestni-
ków zjazdu oraz bal noworoczny.

W sprze-
daży ukazał 
się tomik mi-
niatur Romana 
Landowskiego 
pt. „Okruchy 
liryczne” - wy-
dany pośmiert-
nie. W krótkich 
formach litera-
ckich autor za-
warł subtelną 
refl eksję nad 
codziennością 
i związkiem człowieka z przyrodą. Przy 
pomocy prostego języka tworzy nietuzin-
kowe, obrazowe metafory i skłania czytel-
nika do przemyśleń.

Publikacja wydana została w miękkiej 
oprawie w formacie 14,5 x 20,5 cm, s. 104, 
ilustrowana. Można ją nabyć w tczewskich 
księgarniach oraz w sklepiku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie przy 
ul. J. Dąbrowskiego 6.

ROMAN LANDOWSKI debiutował w 1958 
roku utworami poetyckimi na antenie Gdań-
skiej Rozgłośni Polskiego Radia i na łamach 
prasy wojskowej w Bydgoszczy. Jako pisarz 
jest autorem osiemnastu pozycji książkowych:

- trzy tomiki poezji: „Pejzaże serdecz-
ne”, „Wychodzenie z mroku”, Muzyka na 
wierzby i płowiejące niwy”;

- dwa zbiory baśni: „Jasna i Dersław”, 
Łabędzi lot Damroki”;

- cztery powieści: „Ziemia czeka na 
dłoń”, Wyrok u Wszystkich Świętych”, „Po-
wrót do miejsc pamiętanych” i „Cierpki smak 
rajskiego jabłka”,

a także wiele różnych publikacji, gdzie 
najważniejszą pozycją są: „Tczew - space-
ry w czasie i przestrzeni - część I i II oraz 
„Nowy bedeker kociewski”.

Ukazały się 
„Okruchy liryczne” 

Romana Landowskiego
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Jednogłośnie uchwalony został bu-
dżet Tczewa na 2008 rok. Ponad 19 proc. 
planowanych wydatków przeznaczo-
nych zostanie na inwestycje. Zdaniem 
radnych, to dobry budżet, chociaż nie 
idealny. Znalazło w nim odbicie wiele 
wniosków zgłoszonych przez radnych 
wszystkich klubów.

Budżet to najważniejsza uchwała, jaką 
podejmuje Rada Miejska. Na nim opiera się 
gospodarka fi nansowa miasta, on określa 
cele, zadania i zobowiązania miasta na cały 
rok. Jak powiedziała Brygida Genca, prze-
wodnicząca Komisji fi nansowo – budżetowej, 
dokument ten powinien być wyrazem priory-
tetów w realizacji programów społecznych, 
inwestycyjnych i innych zadań zaspokajają-
cych zbiorowe potrzeby mieszkańców.

Budżet ustala dochody w wysokości 
129 484 027 zł oraz wydatki w wysokości 
135 854 027 zł. Defi cyt w wysokości 6 370 000 
zł zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciągniętego kredytu (1 mln zł) oraz 
z wolnych środków (5 370 000 zł).

Wydatki majątkowe sięgają ponad 
26 mln zł czyli 19,22 proc. Najbardziej zna-
czącą pozycją po stronie wydatków jest 
dział transport i łączność. Z zaplanowa-
nych na ten cel 17 355 980 zł  - na gmin-
ne drogi publiczne przeznaczono ponad 
12 mln zł, zaś na powiatowe  3 100 000 zł. 
Za tę ostatnią kwotę realizowane będą trzy 
zadania inwestycyjne wspólnie z powiatem:
-  przebudowa układu drogowego stano-

wiącego dojazd do węzła autostrady - 
od mostu tczewskiego do drogi krajowej 
nr 1 (400 tys. zł);

 -  modernizacja układu komunikacyjnego 
trasy obwodowej podmiejskiej (2 mln zł);

-  układ drogowy przy ul. Czatkowskiej – I etap 
(700 tys. zł).
Spośród dróg gminnych przebudowane 

będą natomiast: ul. Czerwonego Kaptur-
ka, Jasia i Małgosi, Tetmajera, Starowiej-
ska, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Saperska, 
Księżniczki Dobrawy, a także pętla autobu-
sowa przy ul. Konarskiego. W planie jest 
budowa parkingu przy ul. Kubusia Puchatka 
oraz układ drogowy przy ul. Czatkowskiej.

Na dział turystyka przeznaczono 
2 346 000 zł – to wydatki inwestycyjne m.in. 
na budowę systemu ścieżek rowerowych 
i ciągu spacerowego oraz dokończenie za-
dania pod nazwą „Infrastruktura drogi wod-
nej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda”. 

W dziale gospodarka mieszkaniowa 
znalazło się 8 922 200 zł. – W tym dzia-

● Dochody: 129 484 027 zł ● wydatki: 135 854 027 zł ● inwestycje: 25 913 100 zł

Budżet uchwalony jednogłośnie
le, poza wydatkami bieżącymi, 
uwzględniono dotację w wyso-
kości 1,3 mln zł dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym przeznaczoną 
na remonty mieszkań komunal-
nych – mówiła Brygida Genca. 
- Wydatki majątkowe obejmują 
kwotę 3 540 000 zł z przeznacze-
niem na dokończenie budowy bu-
dynku komunalnego przy ul. Armii 
Krajowej, rozpoczęcie budowy  
nowego budynku przy ul. Nowo-
wiejskiej oraz wykonanie doku-
mentacji projektowej na następny 
budynek przy ul. Prostej. W kwo-
cie tej ujęto również  wykup nieruchomości 
gruntowych przez Gminę Miejską Tczew 
w wysokości 850 tys. zł.

Najwyższe wydatki są w dziale oświata 
i wychowanie – 42 960 343 zł, z czego sub-
wencja oświatowa pokrywa jedynie 62,6 proc. 
Kwota ta obejmuje także inwestycje – moder-
nizację boiska przy SP nr 12 (780 tys. zł).

Budżet obejmuje także wykonanie wie-
lu dokumentacji projektowych i koncepcji 
budowy dla zadań, które będą realizowane 
w kolejnych latach. 

– Budżet miasta uwzględnia wnioski zgła-
szane także przez radnych w trakcie pracy 
w komisjach  oraz autopoprawki prezydenta 
– mówiła przewodnicząca Komisji fi nanso-
wo-budżetowej. – Wypracowanie tego było 
poprzedzone  żmudną pracą w komisjach do 
późnych godzin wieczornych a nawet noc-
nych. Na podstawie doświadczeń z pracy nad 
budżetem oraz projektu zmian Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego można stwierdzić, ze 
wszyscy radni zdali egzamin. 

– Edukacja zawsze stanowiła jeden 
z priorytetów tczewskiego samorządu – tłu-
maczył Mirosław Augustyn, przewodni-
czący Klubu Radnych „Porozumienie na 
Plus”. – Troska o rozwój młodego pokolenia 
widoczna jest i w tegorocznym budżecie. 
Jest zapewnienie realizacji programu roz-
woju edukacji  na lata 2007-2008. Jest gwa-
rancja wzrostu dodatków motywacyjnych 
dla nauczycieli oraz funkcyjnych dla wy-
chowawców, dyrektorów i wicedyrektorów 
placówek oświatowych. Znacznie rośnie 
wysokość dotacji jednostkowej dla przed-
szkoli niepublicznych. Kontynuowana jest 
idea systematycznego remontowania bazy 
dydaktycznej szkół, przedszkoli i moderni-
zacji boisk przyszkolnych.

Zdaniem radnych z klubu PnP, w kultu-
rze fi zycznej dokonuje się przełom. Przyję-

ty przez Radę Miejską „Program rozwoju 
sportu na lata 2008 – 2010”, wraz z nowym 
modelem fi nansowania i zwiększoną w bu-
dżecie kwotą na szkolenia dzieci i młodzieży 
pozwala mieć nadzieję na poprawę jakości 
funkcjonowania tczewskich klubów sporto-
wych. Cały czas poprawia się baza sporto-
wa. W pierwszym półroczu 2008 r. oddana 
zostanie do użytku przystań. Jest to część 
programu powrotu Tczewa nad Wisłę.

– Budżet na 2008 rok  zaspokaja nie-
zbędne dla rozwoju miasta inwestycje 
i remonty, znacząco  poprawia jakość życia 
mieszkańców poprzez inwestycje w oświa-
tę, kulturę i kulturę fi zyczną, zaspokaja po-
trzeby w zakresie pomocy najbiedniejszym 
i osobom wykluczonym społecznie – podsu-
mował Mirosław Augustyn, przewodniczący 
Klubu Radnych „Porozumienie na Plus”.

Jeden cel
Zenon Odya
Prezydent Tczewa:

- Została podjęta najważniejsza uchwa-
ła, która wytycza zadania i określa środki 
na ich realizację w 2008 r. Dziękuję  za pra-
cę włożoną w przygotowanie budżetu rad-
nym, moim współpracownikom, dyrektorom 
gminnych jednostek organizacyjnych, na-
czelnikom, a przede wszystkim pani skarb-
nik Helenie Kullas. Liczę na konstruktywną 
współpracę z Radą przy realizacji budżetu 
i konstruowaniu kolejnych uchwał. Chciał-
bym w Radzie Miejskiej widzieć partnera, 
a nie przeciwnika. Wszystkich nas wybrali 
mieszkańcy, wszystkim nam zaufali. Mo-
żemy iść do celu różnymi drogami, ale cel 
powinniśmy mieć taki sam.

Głosowanie nad budżetem.

Więcej o zadaniach inwestycyjnych na 2008 r. 
w kolejnym wydaniu „Panoramy Miasta”.

Nie wiadomo, czy budżet zostałby przyjęty jednogłośnie gdyby nie nadzwyczajna inter-
wencja … św. Mikołaja. Gdy radni rozpoczęli, obrady zjawił się tajemniczy gość z wielkim 
workiem i od razu skierował się ku mównicy. – Kto tu rządzi? – zapytał groźnie. – Słyszałem, 
ze rada tylko gada i nic nie robi, nawet z prezydentem nie może się porozumieć. 

Mikołaj, wyraźnie zdegustowany zachowaniem rajców, ochoczo zabrał się do rozdawania rózg. 
Tylko radne mogły liczyć na łaskawsze traktowanie – Mikołaj wręczył im lizaki. Rózgę otrzymał na-
wet obecny na sali obrad poseł Jan Kulas, który zadeklarował przekazanie jej parlamentarzystom. 
Wychodząc Mikołaj pogroził radnym palcem nakazując uchwalenie budżetu i … poskutkowało.

Gdy tylko tajemniczy gość opuścił sesję, w drzwiach pojawił się nieco spóźniony rad-
ny… Roman Kucharski. Rózgę otrzymał m.in. radny Krzysztof Misiewicz.

Mikołaj na sesji

Rózgi dla radnych
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BUDŻET MIASTA TCZEWA - 2008 ROK

Skąd mamy pieniądze….
Planowane dochody budżetu miasta na 2008 r. : 129 484 027 zł, w tym:

●  podatki i wpływy z opłat (dochody od osób prawnych, od osób fi zycznych i od innych jednostek nie posia-
dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem):  58 056 075 zł

●  subwencje ogólne z budżetu państwa: 34 025 297 zł

●  pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług): 19 704 150 zł

●  gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpływy z opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd, dochody 
z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego oso-
bom fi zycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych): 13 193 100 zł

●  pozostałe: 4 505 405 zł, w tym m.in.:

-  turystyka: 2 296 546 zł

-  kultura fi zyczna i sport: 718 100 zł

-  oświata i wychowanie: 607 521 zł

podatki 
i wpływy z opłat

subwencje ogólne

pomoc 
społeczna

gospodarka 
mieszkaniowa

pozostałe
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ile dostajemy od podatników…
Planowane wpływy z podatków i opłat w 2008 r.: 58 056 075 zł, czyli 44,84 proc. wszyst-

kich wpływów do budżetu miasta:

●  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym podatek dochodowy od osób fi -
zycznych i od osób prawnych): 32 743 875 zł

●  podatek od nieruchomości: 19 400 000 zł
●  podatek od środków transportowych: 1 150 000 zł
●  podatek od czynności cywilnoprawnych:  1 500 000 zł
●  wpływy z opłaty skarbowej: 1 200 000 zł
●  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 750 000 zł
●  wpływy z opłaty targowej: 320 000 zł
●  pozostałe -  992 200 zł, w tym:

- podatek od posiadania psów: 40 000 zł
- podatek rolny: 72 000 zł
- podatek leśny: 200 zł
- podatek od spadków i darowizn: 300 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fi zycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 150 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od- 

 rębnych ustaw:  160 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 270 000 zł

BUDŻET MIASTA TCZEWA - 2008 ROK

udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa

podatek 
od nieruchomości

podatek od środków 
transportowych

podatek od czynności 
cywilnoprawnych

wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu
wpływy z opłaty targowej

pozostałe
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… i na co je wydajemy

Planowane wydatki budżetu miasta Tczewa na 2008 r.: 135 854 027 zł, w tym:

●  oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, dokształcanie i dosko-
nalenie nauczycieli): 42 049 612 zł

●  pomoc społeczna (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc 
w naturze, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 28 868 000 zł

● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochro-
na zabytków i opieka nad zabytkami): 4 876 000 zł

●  transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, gminne drogi publiczne): 17 355 980 zł
●  administracja publiczna (m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej): 11 998 726 zł 
●  gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt, gospo-

darka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg): 8 643 450 zł
●  gospodarka mieszkaniowa: 8 922 200 zł
●  kultura fi zyczna i sport: 3 722 000 zł
●  turystyka 2 346 000 zł
●  pozostałe: 7 072 059 zł w tym m.in.:

-  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (m.in. Straż Miejska, zarządzanie kryzysowe, obro-
na cywilna, wsparcie dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej): 2 091 800 zł

-  ochrona zdrowia (m.in. programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi): 951 300 zł

-  edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. świetlice szkolne, kolonie i obozy dla młodzieży): 910 731 zł
-  rezerwa ogólna i celowa: 1 650 000 zł
-  obsługa długu publicznego: 985 000 zł

BUDŻET MIASTA TCZEWA - 2008 ROK

oświata
 i wychowanie

pomoc
społeczna

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

transport 
i łączność

administracja 
publiczna

gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

gospodarka mieszkaniowa

kultura fi zyczna i sport
turystyka pozostałe

Dane dotyczące budżetu miasta na 2008 r. podane zostały na podstawie uchwały nr XV/133/2007 z dnia 27.12.2007 r.
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Krótko
• Opłatek radnych – spotkało się 
130 samorządowców

• Babskie mikołajki w ODK Su-
chostrzygi

Około 130 samorządowców gościło na 
pierwszym spotkaniu opłatkowym zorganizo-
wanym w Tczewie dla radnych ze wszystkich 
gmin powiatu tczewskiego oraz radnych po-
wiatowych. Na spotkanie przybyli także pre-
zydent Tczewa oraz burmistrzowie gmin na-
szego powiatu. Byli również przedstawiciele 
duchowieństwa, z biskupem pelplińskim Ja-
nem Bernardem Szlagą. Spotkanie było oka-
zją do złożenia sobie życzeń, podzielenia się 
opłatkiem. Wieczór umilił występ chóru „Bie-
dronki” działającego przy tczewskiej farze.

Kazimierz Smoliński, radny miejski (z le-
wej) i Henryk Nowicki, radny powiatowy.

Kolędy, jasełka, świąteczne upominki 
i wiele innych atrakcji  czekało na uczest-
niczki „Babskich mikołajek” zorganizowa-
nych 20 grudnia przez Radę Osiedla i Osied-
lowy Dom Kultury Suchostrzygi Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Tczewie. – Panie bawiły 
się doskonale, a imprezie przyświecał cel 
charytatywny – pomoc dla sparaliżowanej 
37-letniej tczewianki – powiedziała Gertru-
da Pierzynowska, radna miejska i jedna 
z organizatorek spotkania. W świątecznej 
atmosferze nie było problemu z zebraniem 
datków. Św. Mikołaj zebrał od uczestniczek 
374 zł. Oczywiście nie byłby Mikołajem, 
gdyby sam nie zostawił prezentów. Każda 
z pań otrzymała upominek. 

Podczas spotkania rozbrzmiewały ko-
lędy, a także inne utwory śpiewane m.in. 
przez Halinę Kaszubowską. Tczewskie To-
warzystwo Kulturalne BRAMA przygotowało 
inscenizację jasełek wprowadzając wszyst-
kich w świąteczny nastrój. Do domu kultury 
przyszli także harcerze z tczewskiego hufca 
ZHP dzieląc się Betlejemskim Światełkiem 
Pokoju. Swoje umiejętności zaprezentowa-
li podopieczni Piotra Popielarczyka z jego 
szkoły tańca. Wśród uczestniczek spotka-
nia była też Zofi a Petka, która dzięki wystę-
powi w Big Brotherze stała się jedną naj-
bardziej rozpoznawalnych tczewianek. Pani 
Zofi a, jak zwykle w gustownym kapeluszu,  
podzieliła się wrażeniami z programu.

Halina Kaszubowska śpiewała kolędy 
i znane przeboje muzyki rozrywkowej.

Ponad 4 tysiące tczewian uczestni-
czyło w wigilijnym spotkaniu opłatko-
wym, które już po raz piąty odbyło się 
w Tczewie. W Parku Kopernika opłat-
kiem dzielili się dzieci i dorośli, znajomi 
i nieznajomi, księża i policjanci, strażacy 
i wojskowi, samorządowcy i radni, którzy 
nierzadko na forum publicznym toczyli 
ze sobą polityczne boje. Na ten niezwy-
kły czas zapomnieliśmy o urazach, o tym 
co nas dzieli i wszyscy życzyliśmy sobie 
wesołych świąt.

Życzenia mieszkańcom Tczewa, powia-
tu, ich gościom i wszystkim tym, którzy po-
jawili się w Parku Kopernika złożył biskup 
pelpliński Jan Bernard Szlaga, a także 
przedstawiciele służb mundurowych, sta-
rosta i prezydent Tczewa. – Spotykamy się 
w przeddzień wielkich  świąt, tego szczegól-
nego czasu który jednoczy nas wokół wigilij-
nego stołu, choinki – mówił prezydent Tcze-
wa Zenon Odya. – To dni miłości i radości. 
Życzę, abyście przepełnieni tą miłością, 
radością i spokojem przekazali życzenia 
swoim bliskim. Aby przy wigilijnym stole nie 
zabrakło tych, z którymi chcemy się podzie-
lić opłatkiem, tych, z którymi chcielibyśmy 
w te święta być razem. Życzę również, aby 
dla nikogo nie zabrakło pod choinką choćby 
skromnego prezentu.

Przy dźwiękach kolęd

Wigilijne spotkanie tczewian

Przez całe wigilijne spotkanie w Parku 
Kopernika rozbrzmiewały kolędy w wyko-
naniu m.in. Chóru Męskiego ECHO, Chóru 
Biedronki, przedszkolaków z „Jarzębinki”, 
scholi, zespołów i chórów działających przy 
parafi ach. Również członkowie Tczewskie-
go Towarzystwa Kulturalnego „Brama”, 
przebrani za postacie z jasełek, zachęcali 
tczewian do wspólnego śpiewania. Harce-
rze z tczewskiego hufca ZHP podzielili się 
Betlejemskim Światełkiem Pokoju. 

Z roku na rok poszerza się grono 
uczestników miejskiej wigilii, ale też coraz 
więcej osób w rozmaity sposób wspiera 
organizatorów. Jak co roku nie zabrakło 
darczyńców, dzięki którym wiele osób mia-
ło namiastkę wigilijnej wieczerzy. Oprócz 
duchowej uczty, nie zabrakło poczęstunku 
przygotowanego przez tczewskich restau-
ratorów, piekarzy, cukierników, rozmaitych 

darczyńców. Można było 
skosztować barszczu, pie-
rogów, pasztecików, pie-
czywa, ciast, owoców. Do 
rozdania była tona jabłek 
i kilka tysięcy opłatków. Naj-
młodsi uczestnicy spotkania 
otrzymali zabawki wcześniej 
zebrane przez Młodzieżową 
Radę Miasta.

Wigilijne spotkanie tcze-
wian zorganizował samorząd 
miasta Tczewa przy współ-
udziale Kurii Diecezjalnej 
w Pelplinie oraz Starostwa 
Powiatowego w Tczewie.

Zobacz też – str. 20

Kolędy śpiewał m.in. Chór Męski ECHO.

Członkowie TTK „Brama”. 

Młodzież rozdała 15 tysięcy opłatków.
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Tczew po 6 latach znowu ma swojego 
posła. Głosy oddane na Jana Kulasa z li-
sty Platformy Obywatelskiej okazały się 
skuteczne. Przy ul. Kołłątaja 9 w Tczewie 
funkcjonuje Biuro Poselskie. Poseł Jan 
Kulas pracuje w dużych komisjach sej-
mowych. Już kilkakrotnie zabierał głos 
w posiedzeniach plenarnych Sejmu RP. 

BIURO POSELSKIE! Zgodnie z zapo-
wiedziami Biuro Poselskie posła Jana Kula-
sa zostało otwarte w Tczewie. W pierwsze 
3 dni tygodnia Biuro Poselskie pracuje od 
godz. 14.00 do 18.00. Z kolei w czwartki 
i piątki od godz. 8.00 do 12.00. Biuro pro-
wadzi Adam Chyła. Społecznym dyrektorem 
Biura Poselskiego jest radny Rady Miejskiej 
Roman Kucharski. Do bliskich współpracow-
ników Biura Poselskiego należą jeszcze: To-
masz Jezierski, Krzysztof Korda, Małgorzata 
Kruk, Adam Kucharek, Roman Liebrecht, 
Włodzimierz Mroczkowski, Hanna Pachol-
ska, Tadeusz Raduński i Mieczysław Śliwka.  

BIURO POSELSKIE: biuro@jankulas.
pl, www.jankulas.pl, tel/fax: 058-531 62 80 

PIERWSZE SPOTKANIA POSELSKIE. 
Po ogłoszeniu wyników wyborczych poseł 
Jan Kulas spotkał się z Zenonem Odya, pre-
zydentem Tczewa. Uzgodniono, iż sprawy 
miasta będą miały pierwszorzędne znaczenie 
w działalności poselskiej. Prezydent Tcze-
wa zadeklarował szeroką pomoc dla „posła 
tczewskiego”. Ważne było też spotkanie z wój-
tem gminy Tczew Romanem Rezmerowskim. 
I w tej rozmowie ustalono bliską współpracę. 
Jan Kulas spotkał się również z biskupem 
pelplińskim Janem Bernardem Szlagą oraz 
Janem Kozłowskim, marszałkiem woj. po-

Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa
morskiego. W przekonaniu marszałka, poseł  
Tczewa, doskonale znając problemy regionu, 
może być ich bardzo dobrym orędownikiem 
w sejmie i w instytucjach rządowych. Jan 
Kulas otrzymał kilkadziesiąt listów gratula-
cyjnych od przedstawicieli ważnych instytucji 
i organizacji w województwie pomorskim.

KOMISJE SEJMOWE. W obecnym sej-
mie - VI kadencji funkcjonuje 26 komisji sta-
łych (problemowych). Na początku kadencji 
połączono kilka komisji sejmowych. Z my-
ślą o nakierowaniu polityki społecznej na 
rodzinę powołano zintegrowaną „Komisję 
Polityki Społecznej i Rodziny”. Poseł Jan 
Kulas od początku deklarował wolę pracy 
w komisjach bardzo ważnych dla kraju 
i regionu. W pierwszym podejściu został 
wybrany członkiem Komisji Finansów Pub-
licznych. Po konsultacjach został również 
członkiem sejmowej Komisji Zdrowia. 

BUDŻET I PODWYŻKI DLA NAUCZY-
CIELI 20 grudnia 2007 r. sejm uchwalił bu-
dżet państwa na 2008 r. Priorytetem były 
podwyżki płac dla nauczycieli. Poseł Jan 
Kulas brał udział w 3-tygodniowych pracach 
nad budżetem państwa w Komisji Finansów 
Publicznych. W tej komisji był także kore-
ferentem części budżetowych dotyczących 
oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki. Zde-
cydowanie poparł 10-procentową podwyż-
kę płac dla nauczycieli. Współuczestniczył 
w wygospodarowaniu kwoty 1 miliarda 850 
milionów zł  na ten cel. Oznacza to kon-
kretną podwyżkę pensji nauczycielskich od 
1 stycznia 2008 r. Ostatnia tak znacząca 
podwyżka była w 2001 roku. W pracach bu-

dżetowych Jan Ku-
las popierał projekty 
rządowe mające na 
celu wzmocnienie 
gospodarki i kon-
dycji fi nansów pub-
licznych. Właśnie 
w Komisji Finan-
sów Publicznych 
„znaleziono” ponad 
1 mld 530 mln zł, co 
umożliwiło obniżenie defi cytu budżetowe-
go o taką kwotę. W konsekwencji wydatki 
budżetu państwa w 2008 r. przekroczą 
308 mld zł, przy defi cycie 27 mld zł. Po raz 
pierwszy przekroczono planowany poziom 
wydatków powyżej 300 mld zł. 

PIERWSZE WYSTĄPIENIA W SEJMIE. 
Jan Kulas zabrał głos w dwóch debatach 
plenarnych sejmu nad projektem budżetu 
państwa na 2008 rok. Poseł opowiedział się 
za dofi nansowaniem edukacji, szkolnictwa 
wyższego i nauki – jako głównych dziedzin 
prorozwojowych państwa. Zwrócił uwagę na 
bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, w tym 
na potrzebę zwiększonego dofi nansowania 
lecznictwa chorób nowotworowych. Jan Ku-
las zabrał głos także podczas debaty nad 
okolicznościową uchwałą o stanie wojen-
nym. Zwrócił m.in. uwagę na bolesne skutki 
przymusowej emigracji politycznej działaczy 
„Solidarności” i nie rozstrzygniętą kwestię za-
dośćuczynienia dla ofi ar stanu wojennego.

OPŁATEK PARLAMENTARNY. 19 grudnia 
2007 r. poseł Jan Kulas uczestniczył w uro-
czystości opłatkowej parlamentarzystów RP. 

1) Kultura fi zyczna i sport – w ramach konkursu będą dotowa-
ne przedsięwzięcia związane z realizacją działań związanych 
z szkoleniem sportowym, oraz organizacją zawodów i rozgry-
wek sportowych dla dzieci i młodzieży.

 Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem na 
2008 r. wynosi: 20 000 zł. 

 Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska Tczew 
przeznaczyła w 2007 r. 250 000 zł.

2) Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, nar-
komania)
a) organizowanie przez organizacje pozarządowe i osoby fi -

zyczne programów, zajęć stanowiących alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego (szczególnie dla dzieci i młodzie-
ży z grup „ryzyka”, zajęcia pozalekcyjne itp.- rozwijające 
pasje i zainteresowania) - na terenie szkół, sal gimnastycz-
nych, klubów, świetlic i innych placówek oświatowo – wy-
chowawczych oraz w plenerze.

 Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem 
na 2008 r. wynosi: 35 000 zł

 Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska 
Tczew przeznaczyła w 2007 r. 66 300 zł.

b) prowadzenie zajęć profi laktyczno-terapeutycznych z osoba-
mi z problemem alkoholowym i narkomanii oraz ich rodzin.

 Planowana kwota na realizację zadań objętych konkursem 
na 2008 r. wynosi: 7 000 zł

 Na realizację zadań objętych konkursem Gmina Miejska 
Tczew przeznaczyła w 2007 r. 6 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb 
oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się 
w: Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.bazagmin.pl/tczew, na 
miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl oraz w Urzędzie Miasta 

Tczewa w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu pok. 16-17 (budynek 
główny) i Wydziale Spraw Społecznych pok. 14-15 (pawilon biurowy).
•  Termin realizacji zadań: 2008 rok
•  Termin składania ofert ustala się na 11 lutego 2008 r. do godz. 

15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
pl. Piłsudskiego 1, w zaklejonej kopercie opisanej: „Kultura fi -
zyczna i sport” lub „Przeciwdziałania patologiom społecznym 
(alkoholizm, narkomania) z zaznaczeniem zadania a)  lub b)”.

 Podmioty, które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, po-
winny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

•  Otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2008 r. o godz. 13.00
•  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 60 dni od daty ot-

warcia ofert.
•  Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona 

w „Panoramie Miasta” na miejskiej stronie internetowej, w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

•  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalne-
go zmniejszenia wielkości dofi nansowania, stosownie do posiada-
nych środków w przypadku, gdy suma dofi nansowania pozytywnie 
ocenionych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych 
na dotację zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniej-
szenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferen-
tów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. Poszczególnym 
podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

•  Szczegółowych informacji na temat konkursu w zakresie:
- kultury fi zycznej i sportu udziela Wydział Oświaty, Kultury 

i Sportu, pok. 16-17 (budynek główny), tel. (0 58) 775-93-19
-   przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, 

narkomania) udziela Wydział Spraw Społecznych, pok. 14-15 
(pawilon biurowy), tel. (058) 775-93-82.

Prezydent Miasta Tczewa
Ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:
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Te słowa wieszcza z trzeciej części dra-
matu „Dziady” z pamiętnej sceny wywożenia 
kibitkami na zesłanie wileńskich fi lomatów na 
Sybir stanowią osnowę książki „Przywróćmy 
pamięć....”, pióra Czesława Glinkowskiego, 
magistra socjologii, związanego zawodowo 
od 1959 roku z Tczewem, prezydenta tego 
miasta w latach 1977-1990, miłośnika i znaw-
cy najnowszych jego dziejów, autora książek: 
„Tczewskie szlaki turystyczne” (2001; 2006); 
„Życie Tczewem pisane” (2002); „Tczew na 
przełomie XX i XXI wieku” (2005).

Z inicjatywą napisania takiej książki wy-
stąpiło do Autora Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej.

Jeśli prawdą jest, że miłość nie umie-
ra, to wielką lekkomyślnością byłoby zapo-
mnienie, pozostawienie tych, których ko-
chaliśmy za życia, samym sobie. Byłoby to 
zaprzeczeniem miłości.

Prawda jest zawsze taka sama: czas 
płynie. Ten fakt właśnie podkreśla wagę co-
dzienności. Nasze życie składa się z chwil, 
które nie wracają. Zegara nie da się cofnąć, 
a wydarzeń powtórzyć. Nie da się zmienić 
podjętych decyzji, wymazać zaistniałych 
faktów, zagłuszyć wypowiedzianych słów. 
Jakże ważne staje się zatem świadome 
przeżywanie daru czasu. Jest on niepowta-
rzalny. Przybliża nas do wieczności. W nim 
zapisujemy naszą historię. Zatroszczmy 
się zatem o to, by była to historia zapisana 
miłością. Kiedy stajemy nad grobami tych, 
którzy odeszli, wspominamy ich życie. Po-
wracają w pamięci wszystkie te szczęśliwe 
chwile, które przeżyliśmy razem.

 
Powrót ich ułatwia obcowanie z książką 

„Przywróćmy pamięć ...”. Jest to pierwsza, 
udana próba całościowego przedstawienia 
dziejów nekropolii w Tczewie, obejmują-
cej osiem cmentarzy (w tym ewangelicki, 

Prof. Kazimierz Denek o książce „Przywróćmy pamięć…”

ABY NIE ZAPOMNIEĆ
Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku
I zostaną w mej myśli i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiedzą gdzie cnota,
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie
Zapomnij o mnie

Adam Mickiewicz

4 katolickie, żydowski, żołnierzy austriackich 
i Wspólnoty Niepodległych Państw Rosji).

W tczewskiej nekropolii znajduje się wie-
le cennych dzieł sztuki cmentarnej, których 
kunszt, choć nie sygnowany konkretnymi na-
zwiskami, wskazuje, że są to prace twórców 
dużego formatu. Można zatem powiedzieć, 
że tczewskie nekropolie to szczególne mu-
zeum sztuki nagrobnej z wysokiej klasy dzie-
łami znanych autorów – rzeźbiarzy i kamie-
niarzy. Wiele z tych pamiątek wciąż czeka na 
przywrócenie do dawnej świetności. 

Książka „Przywróćmy pamięć ...” składa 
się z dwóch dopełniających się rozdziałów. 
Inauguruje ją rozdział o wymownym tytule: 
„Tczewska topografi a pamięci”. Pojęciem tym 
Autor określa miejsca pochówku na ośmiu 
cmentarzach w nadwiślańskim grodzie Sam-
bora. Spoczywają na nich ludzie zasłużeni 
dla Tczewa, Kociewia i Polski, Zawierają one 
wiele pomników, tablic, symboli żalu i czci 
wobec tych, którzy odeszli, a zarazem cen-
nych pamiątek sztuki inspirowanych nurtami 
epok, w których powstawały.

Rolę strażników pamięci pełnią tu „treści 
zapisane” na pomnikach, obeliskach, gła-
zach i płytach pamiątkowych na budynkach 
i w kościołach. Symbolizują one też tczewian, 
których szczątki kryją bezkresy Syberii i Ka-
zachstanu, doły śmierci w Katyniu, Ostaszko-
wie, Miednoje, Charkowie, Twerze, Bykowni, 
otchłanie Morza Białego, pola wokół Oświęci-
mia, Dachau, Stutthofu, Majdanka, Treblinki, 
gdzie opadały ich popioły z dymów kremato-
riów oraz ofi ar reżimu komunistycznego.

Rozdział ten wieńczy śródtytuł „Spacer 
pamięci i zadumy”. W czasie jego trwa-
nia odwiedzamy ponad 50 grobów. Każdy 
z nich kryje w sobie zakończoną już historię 
czyjegoś życia. W rezultacie „Spaceru pa-
mięci i zadumy” Autor przywołuje zmarłych, 
upamiętnionych na pomnikach i tablicach. 
Dzięki temu nie rozstajemy się ze zmarłymi, 
lecz zmieniamy jedynie formę obcowania 
z nimi. Przypomina nie tylko znanych, ale 
zapomnianych przez czas i historię osób.

W kolejnym rozdziale „Szlakiem walki, 
męczeństwa i pamięci” zaprezentowano ak-
tualny stan wiedzy o udziale mieszkańców 
Tczewa w drugiej wojnie światowej, różne 
formy walki jego obywateli z neonazizmem 
i komunizmem o pełną niepodległość, su-
werenność i wolność Polski. Treść tego 
rozdziału charakteryzuje się wysokimi wa-
lorami wychowania narodowego, obywatel-
skiego i patriotycznego dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom reformy systemu edukacji w Polsce 
z tego zakresu. Jego treści (zawarte w sło-
wie i bogatym serwisie fotografi cznym) do-
brze służą nauce, kształtowaniu pamięci 
historycznej (w tym dotyczącej walki i mę-
czeństwa narodu polskiego), bez której trud-
no odnaleźć siebie, własnej tożsamości.

„Przywróćmy pamięć...”, to pozycja, 
która dopełnia przewodnik krajoznawczy 
„Tczewskie szlaki turystyczne” tego same-
go Autora. Razem stanowią one istotny 
element, ułatwiający prowadzenie wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych edukacyjnej 
działalności krajoznawczo-turystycznej, czyli 
tej która uczy, wychowuje i zapewnia rekre-
ację. Dostarczają interesujących propozycji 
odbywania wycieczek, zwłaszcza szkolnych 
po Tczewie, na jego obrzeżach i po sąsia-
dujących bezpośrednio z nimi terenach. 
Wycieczki szkolne starannie przygotowane, 
służą wychowaniu umysłowemu, moralno-
społecznemu, patriotycznemu, obywatel-
skiemu, politechnicznemu, ekonomicznemu, 
estetycznemu, zdrowotnemu i ekologicz-
nemu. Są one przede wszystkim lekcjami, 
a więc jednostkami wprowadzającymi, roz-
szerzającymi lub utrwalającymi treści kształ-
cenia. Mogą być ilustracją tego, co uczniowie 
wcześniej już poznali, inspiracją i punktem 
wyjścia do dalszego rozwijania treści progra-
mu nauczania, oraz do samodzielnej aktyw-
ności szkolnej uczniów i samokształcenia. 
Zawsze pozostaną one swoistym rodzajem 
„lekcji w terenie”. Od początku powstania 
krajoznawstwa i turystyki w naszym kraju 
wycieczki stały się ich podstawową formą or-
ganizacyjną. Związały się ściśle ze szkolnym 
ruchem krajoznawczo-turystycznym. Zajęły 
w nim centralne miejsce. Stąd zalicza się je 
do najważniejszych, a zarazem najwdzięcz-
niejszych, bo najbardziej lubianych, popular-
nych i żywo podchwytywanych przez dzieci 
i młodzież oraz nauczycieli form pracy krajo-
znawczo-turystycznej w szkole.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności 
na szlakach wycieczek to nie tylko krajo-
znawcze doznania i przeżycia, ale przede 
wszystkim nauka poza ławką szkolną. Moż-
na o niej powiedzieć, że nie jest sformali-
zowana, werbalna, zachowawcza, pamię-
ciowa i mechaniczna, lecz bezpośrednia, 
naturalna, radosna, zintegrowana, oparta 
na działaniu, twórczym myśleniu i przeży-
waniu. Odbywa się w miłej atmosferze jej 
uczestników (nauczycieli i uczniów, rodzi-
ców i uczniów, rodzeństwa, rówieśników) 
co czyni ją spontaniczna, przyjemną, żywą, 
samodzielną, interesującą, łatwiejszą i wca-
le nie mniej efektywną od nauki szkolnej. Tu 
leży głęboki sens wycieczek edukacyjnych, 
czyli tych, które uczą i wychowują.

***
Książka „Przywróćmy pamięć” autorstwa 

Czesława Glinkowskiego ukaże się nakładem 
Studia Twórczego Działania „Carpe Diem”. 

Publikacja będzie swego rodzaju przewodni-
kiem po tczewskich nekropoliach.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu
Honorowy Obywatel Tczewa

Prof. Kazimierz Denek
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Urząd Miejski w Tczewie - Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 3, tel./fax (058)  531 76 41, 531 38 43
http://www.pee-tczew.w.pl                      e-mail: peetczew@um.tczew.pl

Centrum  
Edukacji Dorosłych

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,  

tel. 532-13-97,  531-69-50, fax: 777-62-86

Zaprasza na kursy

I  Kursy fi nansowo-księgowo-
kadrowo-biurowe

1. „Kadry i płace - SYMFONIA” – 50 godz.
2. „Finanse i rachunkowość w syste-

mach komputerowych” - 150 godz. 
3. „Kadry i płace z elementami księgo-

wości”  –  190 godz.     
4. „Kurs dla kandydatów na samodziel-

nych księgowych” – 140 godz. 
5. „Kurs dla kandydatek  na  Sekretarki 

– Asystentki” -  100 godz.
6. „Specjalista ds. reklamy” – 210 godz. 
7. „ ABC przedsiębiorczości” – 35 godz. 

II  Kursy komputerowe

1. dla początkujących – 80 godz. 

2. dla zaawansowanych – 80 godz. 

W programie : MS  WINDOWS, Pakiet biu-
rowy  MS OFFICE, INTERNET

III  Kursy  języka angielskiego, 
niemieckiego,

francuskiego, hiszpańskiego  

angielski   na różnych  poziomach –  od 
kursów dla początkujących do kursów  cer-
tyfi kacyjnych , m.in.     

maturalne, Business English , spe-
cjalistyczne dla fi rm,  intensywne kursy 
wakacyjne 

IV  Kursy  przygotowawcze 

1. Dla kandydatów na wychowawców pla-
cówek  wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży – 40 godz.

2. Kurs „In-
struktażowy dla 
k i e r o w n i k ó w 
placówek wy-
poczynku dla 
dzieci i młodzie-
ży” – 10 godz. 
3. kursy przy-
gotowujące do 
matury – 60 
godz.   

Pracownia  Edukacji  Ekologicznej  
dla uczestników zimowisk w dniach 
14 – 25 stycznia 2008 r. organizuje 
zajęcia  z zakresu  edukacji ekolo-
gicznej  dotyczące zrównoważone-
go  gospodarowania  materią  pod  
hasłem  „Zmarnotrawić  czy  odzy-
skać,  czyli  dwa  życia  jednej  rze-
czy”.  Uczestnicy  zajęć  zapoznają  
się  z  koniecznością  i  sposobami  
segregacji  odpadów ,  dowiedzą  
się  o przyczynach  takich działań 
oraz poznają dalszy los odzyska-
nych surowców.

Tematyka zajęć nawiązuje do ogłoszonej 
przez ONZ i trwającej obecnie Dekady Edu-
kacji na temat Zrównoważonego Rozwoju 
(2005 – 2014), której celem jest  wspieranie 
dążeń promujących zrównoważony rozwój 
społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Edu-
kacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
podkreśla potrzebę respektowania godno-

ZIMOWISKO 2008

Niskie limity C02 uderzą w elektro-
wnie. Wraca temat emisji gazów cieplar-
nianych. 8.01. rządowy projekt ich rozdzia-
łu na lata 2008-2012 poparło Forum CO2, 
zrzeszające dziesięć organizacji reprezen-
tujących najważniejsze gałęzie przemysłu. 
Jedyną branżą, która nadal zgłasza zastrze-
żenia do wielkości planowanych na najbliż-
sze lata limitów emisji pozostaje energetyka 
i to mimo że otrzyma w najbliższych pięciu 
latach prawa do emisji aż 800 mln ton CO2. 
(Dziennik Polska Europa Świat)

Przedstawiciele przemysłu zaakcepto-
wali podział uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla na lata 2008-2012. Energetyka uwa-
ża, że limity są za małe i elektrownie będą 
musiały dokupić uprawnienia, co może do-
prowadzić w IV kwartale br. do podwyżki cen 
energii nawet o 100 proc. (biznes/interia.pl)

• Cały świat walczy z folią. Zakaz uży-
wania plastikowych toreb obowiązuje już 
m.in. w Australii, na Tajwanie, we Francji. 
Wycofania foliówek chcą w  Wielkiej Bry-
tanii  i... Chinach. Słowacy wprowadzili od 
nich podatek. (Życie Warszawy)

• O ekologii trzeba pamiętać nawet 
na zakupach. Mimo uchylenia przez wo-
jewodę uchwały łódzkich radnych przewi-
dującej zakaz używania foliowych torebek, 
jej pomysłodawca, wiceprzewodniczący 
rady Krzysztof Piątkowski, nie składa broni: 
23 stycznia to dzień bez torebek foliowych 
w łódzkich sklepach oraz początek zbiera-
nia podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy zakazującym korzystania z folio-
wych reklamówek. Do wspólnej akcji Łódź 
chce zachęcać pozostałe samorządy. (Łu-
kasz Sobiech, Gazeta Prawna – Dodatek)

• Foliowe torebki zagrażają życiu dzi-
kich ptaków. Jednorazowe reklamówki, 
których każdego dnia zużywamy miliony, 
szkodzą nie tylko ludziom. Dwa miliony 

W skrócie o tym, co piszą inni
zwierząt, w tym wiele ptaków, ginie każdego 
roku z powodu wyrzucanych torebek. (Mag-
da Kazikiewicz, Życie Warszawy)

Dolina Rospudy. (…) Prof. Maciej Nowi-
cki – Minister Środowiska za najważniejsze 
uważa zachowanie Doliny Rospudy. Prof. 
Maciej Nowicki: - To torfowisko przepływo-
we zasilane wodami podziemnymi – to jest 
unikalne w skali Polski, dlatego jako obiekt 
musimy chronić, bo tereny naturowe to jest 
prawie 20 % terenów Polski, natomiast taka 
Rospuda jest jedna i teraz pytanie jest: jak 
nie ingerować w sam ekosystem tej Doliny. 
(Polskie Radio Pr. I – Ekoserwis)

• Dialog dla Rospudy. Co najmniej dwa 
miesiące potrwają rozpoczęte 9 stycznia 
w Warszawie obrady na temat przebiegu ob-
wodnicy Augustowa. Zaczęło się merytorycz-
nie. Nie będziemy szukać winnych istniejącej 
sytuacji. Nie dogadamy się, rozważając, czy 
ważniejszy jest beton, czy gniazdo orlika 
krzykliwego. Mamy merytorycznie poszukać 
najlepszego rozwiązania kwestii przebiegu 
inwestycji – apelował wyznaczony na mode-
ratora obrad profesor Andrzej Kraszewski, 
specjalista od drogownictwa i ochrony przy-
rody, rozpoczynając obrady okrągłego stołu 
w  sprawie przyszłości obwodnicy Augustowa. 
(Jakub Medek, Gazeta Wyborcza – Białystok)

• „Przyszywany” Nobel dla poznania-
ków. W październiku w całej Polsce głośno 
było o Poznaniu i poznaniakach. Konkretnie 
o dwóch poznaniakach: profesorach Zbi-
gniewie  Kundzewiczu i Piotrze Tryjanow-
skim. Oto bowiem okazało się. że są oni 
– w pewnym sensie – laureatami pokojowej 
Nagrody Nobla! Nagrodę dostali na spółkę 
były wiceprezydent USA AL Gore i Między-
rządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC). 
Wśród kilkuset naukowców z IPCC jest 
dwóch Polaków - obaj z Poznania.  (Adam 
Kompowski, Gazeta Wyborcza Poznań)

ści ludzkiej, poszanowania różnorodności, 
ochrony środowiska naturalnego i zasobów 
naszej planety. 

Uczestnicy zimowisk w poprzednich 
latach uczyli się już racjonalnie gospodaro-
wać energią  i zasobami naturalnymi. Tego-
roczne zajęcia są kontynuacją  realizowanej 
w poprzednich latach  tematyki. 
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W krótkim odstępie czasu pokojową 
Nagrodę Nobla przyznano bowiem właśnie 
za ekologię.

Przed trzema laty laureatką stała 
się Kenijka Wangari Maathai za zapo-
bieganie pustynnieniu Afryki, a obecnie 
12.10.2007 r. to najbardziej prestiżowe 
wyróżnienie otrzymali Amerykanin Al 
Gore oraz działający przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) za wal-
kę ze zmianami klimatycznymi na Ziemi, 
powszechnie zwanymi globalnym ocie-
pleniem albo efektem cieplarnianym. 

Należy przypomnieć, że najgroźniej-
szym sprawcą podgrzewania Ziemi jest dwu-
tlenek węgla powstający podczas spalania 
paliw stałych i płynnych w elektrowniach, 
ciepłowniach i środkach komunikacji. Po-
chłaniające go rośliny nie przerabiają go 
w całości, ponieważ roślinności znacznie 
ubywa. Sprawia to motywowany zyska-
mi masowy wyręb lasów i wycinka drzew 
na terenach pozaleśnych. Jak by wszyscy 
oszaleli: tną i piłują coraz to następne za-
drzewienia, powodując tym samym, że 
gazy cieplarniane zalegają nieprzetworzo-
ne w ziemskiej  atmosferze i wciąż ich przy-
bywa. Ilość ich jest tak duża, że skutecznie  
zatrzymują promieniowanie cieplne emito-
wane przez powierzchnię Ziemi. Podczas 
minionego wieku średnia temperatura na 
Ziemi wzrosła o jeden stopień Celsjusza, 
zaś w ciągu obecnego stulecia może wzros-
nąć o dalszych kilka stopni. Spowoduję to 
w jednych rejonach świata zabójcze upały 
i susze, w drugich - katastrofalne powodzie. 
Topnienie lodowców podniesie poziom oce-
anów i mórz, znikną pod wodą niżej położo-
ne wyspy i brzegi kontynentów, a huragany, 
trąby powietrzne i burze będą coraz częst-
sze, bardziej gwałtowne i niszczycielskie. 

Nobel za ekologię

w walkę z ociepleniem międzynarodowej 
instytucji, a także indywidualnej osoby.

W minionych latach to IPCC oraz Al Gore 
najintensywniej uświadamiali i upowszech-
niali wiedzę o efekcie cieplarnianym i jego 
przewidywanych zgubnych skutkach oraz 
o sposobach walki z tym zjawiskiem. Al Gore 
do niedawna był znany jako polityk, wicepre-
zydent USA za prezydentury Billa Clintona, 
a potem niewiele brakowało, aby w 2000 roku 
został prezydentem USA zamiast George’a 
Busha. Po przegranej zerwał z polityką i zajął 
się zwalczaniem globalnego ocieplenia. Or-
ganizował masowe imprezy artystyczne, na 
których wzywał do działań na rzecz powstrzy-
mania zmian klimatycznych. Nakręcił fi lm do-
kumentalny „Niewygodna prawda” oskarża-
jący rząd USA o lekceważenie i niechęć do 
podjęcia walki z tym zagrożeniem, za który 
w 2007 roku otrzymał Oscara. Niewątpliwie 
podniósł znacznie świadomość ekologiczną 
Amerykanów, którzy choć są narodem pra-
cowitym i zacnym, ale też nastawionym na 
zdobywanie pieniędzy i konsumpcję bez troski 
o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Z tych przyczyn USA to największy świa-
towy truciciel, niezważający na postępujące 
zagrożenia dla planety, uchylający się od 
ratyfi kowania ustaleń zobowiązujących pań-
stwa uprzemysłowione do ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych. Jest przez to złym 
przykładem dla Chin, Indii i Brazylii intensyw-
nie rozwijających się i równie niebezpiecznie 
zwiększających własne emisje CO2 do atmo-
sfery, podczas gdy skutki tego postępowania 
już są widoczne i dotkliwie odczuwane w Afry-
ce, na Saharze, gdzie już teraz brakuje wody 
w oazach i z tej przyczyny między plemionami 
koczującym a osiadłymi rolnikami toczą się 
zaciekłe walki o wodę i żywność.

Jeżeli ktokolwiek uparcie twierdzi, że ekologia to nic ważnego, jeśli uważa ją za niepotrzebne przewrażliwienie na punkcie 
ochrony przyrody i środowiska lub za dziwactwo, jeżeli widzi w niej wyłącznie hamulec rozwoju cywilizacyjnego i coś w rodzaju 
modnej plagi szerzącej się na świecie ze szkodą dla interesu ludzi, to poglądy takie znowu uległy obaleniu.

Gdyby ten człowiek, tak dziś oddany eko-
logii, został prezydentem USA, nie zaprzestał-
by zapewne działać w kierunku zahamowania 
efektu cieplarnianego. Znalazłby sposoby 
i środki na realizację tego przedsięwzięcia 
i wytłumaczyłby ludziom, dlaczego jest ono 
konieczne i dlaczego wymaga ograniczeń 
i wyrzeczeń w pomnażaniu własnych dóbr, 
wygód i wygórowanych dążeń rozwojowych.

Badania IPCC wykazały, że wzrastają-
ce i groźne ocieplenie jest wynikiem dzia-
łalności człowieka, bezmyślnej, zachłannej, 
a zawsze nieobliczalnej.

Komitet noblowski potraktował te ra-
porty niczym dzwon na trwogę i ostatnią 
szansę ratunku. Uznał, że najwyższa pora, 
by podnieść rangę problemu poprzez uho-
norowanie najbardziej zaangażowanej 

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
wspólnie z Gimnazjum nr 2 w Tczewie

zaprasza do udziału w
IX Miejskim  Konkursie  Ekologicznym

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Konkurs odbędzie się dnia 28 marca 2008 r. (piątek) o godzinie 13:40 w Gimna-
zjum nr 2 w Tczewie, ul. Południowa 6.

Uczniowie zgłoszeni do udziału w konkursie powinni wykazać się wiedzą i umiejęt-
nościami z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zdobytymi na zajęciach lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, spotkaniach w Pracowni oraz ogólnym oczytaniem dotyczącym tematu. 
Zadania konkursowe będą uwzględniały także problematykę odpadową oraz wpływ dzia-
łań człowieka na stan środowiska naturalnego.

Uczestników konkursu należy zgłaszać do dnia 12.03.2008 r. (należy podać 
dane ucznia, nr szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Świątkowska w Gimnazjum nr 2 w Tcze-
wie ul. Południowa, fax 531 50 19  lub mailem: katarzyna-swiatkowska@wp.pl

Liczba zgłaszanych przez szkoły uczestników:
• szkoły podstawowe – typują max 3 uczniów
• gimnazja – typują max 5 uczniów

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

Organizatorzy:
Katarzyna Świątkowska i Anna Peichert

Prócz gratulacji z okazji przyznanego 
Nobla, należy życzyć laureatowi także poli-
tycznego sukcesu, a wraz z nim podniesienia 
w ekologii na należne jej wyżyny i realizacji 
powinności wobec środowiska, na które ocze-
kuje świat.

Źródło: Ekoświat 2007
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Na przełomie XIX i XX wieku Tczew prze-
chodził gwałtowny rozwój, głównie za sprawą 
korzystnego położenia. W mieście ulokowano 
ważny węzeł kolejowy. Dzięki tym zmianom 
do miasta zaczęła napływać ludność. O ile 
w roku 1867 liczbę tczewskich parafi an obli-
czano na 4215 osób, o tyle już niecałe 50 lat 
później - w roku 1914 ich liczbę szacowano 
na 11543 wiernych. W szybkim tempie roz-
wijała się nowa dzielnica nazywana Nowym 
Miastem. Wobec zaistniałej sytuacji ks. prałat 
Robert Tomasz Sawicki, proboszcz pierwszej 
i ówcześnie jedynej parafi i katolickiej w Tcze-
wie myślał o konieczności jej podziału. Nale-
ży podkreślić, iż była to decyzja podyktowa-
na potrzebami wiernych, gdyż przyczyniała 
się przecież do znacznego spadku docho-
dów parafi i pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Św. Wobec zabiegów proboszcza 
u biskupa Augustyna Rosentretera, 9 grudnia 
1915 roku ustanowiono nowy okręg duszpa-
sterski na Nowym Mieście. Jego pierwszym 
kapłanem został młody, jednak posiadający 
już spore doświadczenie, 31-letni ks. Ber-
nard Bączkowski. 

Ks. B. Bączkowski urodził się w rodzinie 
rzemieślniczej w Kartuzach. Wykształcenie 
zdobywał w Collegium Marianum w Pelpli-
nie, a następnie w Wejherowie. Dzięki swo-
jej pilności został stypendystą Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Zaraz po maturze wstąpił 
do seminarium duchownego w Pelplinie. Po 
święceniach kapłańskich, które otrzymał 21 
marca 1909 r. posługę wikariuszowską peł-
nił w Gdańsku, Lichnowach, Wejherowie 
a następnie w Tczewie. Powierzona mu 
przez biskupa funkcja kuratusa* przy koś-
ciele parafi alnym w Tczewie z siedzibą na 
Nowym Mieście nie była łatwa. Należy pa-
miętać, że stało się to w czasie trwania 
I wojny światowej. 

Przed ks. Bączkowskim stało wiele za-
dań. Zaczął od scalania społeczności two-

Ks. Bernard Bączkowski (1884-1939)

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

rzącej się parafi i pod wezwaniem św. Józe-
fa wokół idei budowy nowej świątyni. Było to 
o tyle ważne, że Nowe Miasto nie posiadało 
swojego kościoła. Pierwszej msza odbyła 
się 15 grudnia 1915 r. w Domu Św. Józefa 
będącego jednocześnie gospodą. Warunki 
te nie sprzyjały rozwojowi życia religijnego. 
W lipcu 1916 r. zawiązano Towarzystwo Bu-
dowy Kościoła. Przeciągające się działania 
wojenne, a następnie kryzys gospodarczy 
uniemożliwiły realizacje planu budowy. Zda-
jąc sobie sprawę z sytuacji postanowiono 
doprowadzić do wykupu Domu Św. Józefa. 

Ostatecznie cel ten został zrealizowa-
ny 2 czerwca 1920 r. Od tego momentu 
rozpoczęła się jego szybka przebudowa 
na kaplicę, która tymczasowo miała za-
stąpić właściwą świątynię. Tymczasem 
prowadzono dalszą zbiórkę pieniędzy 
i w 1927 r. doprowadzono do wykupu działki 
pod nowy kościół przy skrzyżowaniu obecnej 
ul. Gdańskiej i Sobieskiego.

Działania ks. Bączkowskiego miały bar-
dzo zróżnicowany charakter. Zdawał sobie 
doskonale sprawę, iż jedność i siła parafi i 
nie leżą tylko w materialnych owocach pra-
cy. Dlatego już w 1916 r. powołano Towarzy-
stwo Matek Chrześcijańskich, a cztery lata 
później powstał jego odpowiednik dla Męż-
czyzn. Dużą wagę przykładano również do 
propagowania idei katolickich wśród młodzie-
ży. W 1920 r. powołano do życia Towarzystwo 
Młodzieży Żeńskiej, a w 1923 r. Towarzystwo 
Młodzieży Męskiej. O obu przypadkach 
jako pierwsze powstawały towarzystwa 
dla kobiet. Dopiero po pewnym okresie, 
kiedy potwierdzało się, że parafi anie żywo 
reagują na ich działanie, powoływano ich 
odpowiedniki dla mężczyzn. Ksiądz nie za-
pominał również o najmłodszych członkach 
swojej wspólnoty. W 1916 r. powołano To-
warzystwo Dzieciątka Jezus wspierające 
idę misyjną. Ponadto prowadzono Towarzy-

stwo Św. Cecylii 
i chór dziecięcy.

Działania ks. 
Bą c z k o w s k i e g o 
przyczyniły się do 
u s a m o d z i e l n i e -
nia się parafi i na 
Nowym Mieście 
w 1921 r., kiedy to 
oddzielono admi-
nistrację kościelną 
i nadano prawa 
k o r p o r a c y j n e 
parafi i Nowo-
miejskiej, tym samym określając jej gra-
nice terytorialne. Przez cały okres po-
sługi w Tczewie, aktywnie uczestniczył 
w życiu miasta. Był gorliwym patriotą. Swoim za-
sadom był wierny, także po przeniesieniu w 1927 r. 
z Tczewa na probostwo w Chełmnie, a następ-
nie w Łęgu koło Chojnic. Zginął zamordowany 
przez hitlerowców w majątku Igły pod Chojni-
cami 1 listopada 1939 r.

Michał Maryniak
Bibliografi a:
Źródła:
Bączkowski B., Historia mojej parafi i, ma-

szynopis (w zbiorach Sekcji Historii Miasta 
MBP w Tczewie).

Diecezja Chełmińska zarys historyczno- 
statystyczny, Pelplin 1928.

Kalendarz Kościelny dla parafi i św. Józefa 
w Tczewie, 1926-1927.

Opracowania:
Motor H., Bączkowski Bernard, [w:] Słow-

nik Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, pod red. 
Gierszewskiego S., Gdańsk 1992.

Motor H., Słownik biografi czny kapłanów 
Diecezji Chełmińskiej wyświęconych w latach 
1821-1920, Pelplin 1995.

Więckowiak J., Kościół katolicki w Tcze-
wie, Pelplin 2001.

* Kuratus - samodzielny duszpasterz 
(ksiądz), ale jeszcze bez praw proboszczow-
skich, ustanawiany dawniej w kościele fi lial-
nym lub nowopowstającej parafi i.

W tczewskim grodzie, na przestrzeni 
wieków, gościło całe grono znamienitych 
osobistości. Wśród nich byli królowie polscy. 
Nie zawsze ich obecność znajduje odzwier-
ciedlenie w historycznych źródłach. Dobrze 
udokumentowane są wizyty Stefana z Bożej 
łaski króla Polski, wielkiego księcia Litwy, 
księcia ruskiego, pruskiego, mazowieckie-
go, żmudzkiego, kijowskiego, wołyńskiego, 
podlaskiego, infl anckiego, a także księcia 
Siedmiogrodu. W historii fi guruje pod nieco 
skromniejszą nazwą Stefana Batorego.

Rządził Rzeczpospolitą Obojga Narodów 
przez dziesięć lat, od 1576 do 1586 roku. Na 
początku swojego panowania przyszło mu 
stoczyć walkę z opozycją, która na tronie 
polskim widziała Maksymiliana Habsburga. 
Nowy król szybko rozprawił się z awantur-
nikami, jednakże najgroźniejszy pozostawał 
Gdańsk. Kiedy Habsburg niespodziewanie 
zmarł, Batory zapragnął ukarać bogate por-
towe miasto. Nie bez znaczenia były także 
rozległe przywileje gdańskie, które chciano 
ukrócić. Na tym tle rozgorzała wojna.

We wrześniu 1576 roku król przybył 
z Torunia do Tczewa. To właśnie w naszym 
mieście 26 września tego samego roku, 
Batory zawiadomił, że odtąd Gdańsk został 
wyjęty spod prawa, a jego mieszkańców na-
zwał buntownikami. Tczew stał się główną 
bazą wojska polskiego. Dowództwo nad od-

Stefan Batory (1533-1586)
działami królewskimi pozostawało w gestii 
Jana Zborowskiego.

16 kwietnia 1577 roku gdańszczanie 
postanowili zdobyć Tczew. Nie udało im się 
ten śmiały manewr i następnego dnia ich 
wojska spotkały się z zastępami królew-
skimi nad Jeziorem Lubiszewskim. Bitwa 
skończyła się porażką buntowników. Do hi-
storii wydarzenie to przeszło jako bitwa pod 
Tczewem, bądź też Lubiszewem. Po wygra-
nym starciu Stefan Batory jeszcze co naj-
mniej dwa razy gościł w naszym mieście.

Jesienią zaczęto mówić o nadchodzą-
cym rozejmie. Zanim jednak nastąpił, wojska 
stacjonujące w Tczewie nieopatrznie zapró-
szyły ogień, który strawił większą część mia-
sta. W pożarze spłonęły najważniejsze akta 
miasta. W 1580 roku Stefan Batory, na proś-
bę władz miejskich, wydał nowy, wzorowany 
na spalonym, akt lokacyjny. Tym samym pra-
womocnie Tczew zyskał po raz drugi prawa 
miejskie. Miasto miało rządzić się na wzór 
prawa chełmińskiego. Jednocześnie też 
władca obiecał pomoc i pieniądze na odno-
wienie, będącej w ruinie, fary.

Ten król Polski rozsądził także spór po-
między tczewskimi cechami piekarniczymi 
o wypiek słonego ciasta. Prawo takie uzur-
powały sobie związki pieczywa białego i ra-
zowego. Batory z pewnością dowiedział się 
o zatargach. Postanowił wydać orzeczenie 

w tej sprawie jeszcze 
w 1577 roku.

Wtedy to delegacja 
tczewska stanęła przed 
królem w Malborku. 
18 grudnia 1577 roku, 
w komnatach dawnego 
zamku krzyżackiego, 
Stefan Batory przyznał 
wypiek słonych pla-
cków cechowi białego 
pieczywa. Tym samym 
skończył się wieloletni 
spór.

12 września 1583 
roku Batory wydał 
mandat skierowany 
do władz tczewskich. 
Król Polski przypominał, że po pożarze mia-
sto zostało zwolnione z płacenia czynszów, 
jednakże w zamian gród zobowiązał się do 
odbudowania katolickiego kościoła.

Ten wybitny władca, uważany przez 
niektórych za najlepszego króla elekcyjne-
go, zmarł w 1586 roku w Grodnie.

Piotr Paluchowski

Bibliografi a:
Historia Tczewa, pod red. W. Długokęckie-

go, Tczew 1998.
K. Olejnik, Stefan Batory 1533-1586, War-

szawa 1988.
M. Bielski, Bitwy na Pomorzu. Szkice 

z dziejów militarnych Pomorza Nadwiślańskie-
go (1109-1945), Gdańsk 1993.
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Nie przegap

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły 
w Tczewie serdecznie zaprasza na wystawę „Baśniowy świat. 
Malarstwo Bogdana Lesińskiego”. Wystawa jest czynna do 
10 lutego 2008 r. 

Lesiński jako jeden z niewielu artystów nieprofesjonalnych 
wybił się ponad przeciętność. Stworzył swój własny, rozpozna-
walny styl, wniósł do swojej wypowiedzi osobisty i szczery pier-
wiastek. Twórczość Lesińskiego jest nietknięta przez tradycję 
i szkoły. Malarstwo Lesińskiego jest  bardzo trudne do zinterpre-
towania, jego tematyka rozciąga się od bajkowych postaci i zwie-
rząt, poprzez pastelowe pejzaże aż po tematy ze sfery sacrum. 

Sztuka jest odpowiedzią na nurtujące twórcę pytania, komen-
tarzem do otaczającego go świata. Wszystkie obrazy łączą się 
za jakimś wydarzeniem, przeżyciem, które odcisnęły piętno na 
życiu artysty. Lesiński, wyrażając swoją własną wizję przy pomo-
cy barw, niekiedy pstrokatych, jak na ludowych tkaninach, tworzy 
swoje królestwo, swój świat. W obrazach  Lesińskiego kolory są żywe i bardzo intensywne. 

Jego obrazy są baśniowe. Ta baśniowość wynikała z nostalgią za dzieciństwem, poma-
gała oderwać się od szarej codzienności i monotonii  życia. 

Bogdan Lesiński urodził się w Tczewie w 1935 r., zmarł również w Tczewie w 2005 r. 
Pracował w METRIX S.A. w Tczewie. Stosował różnorodne techniki malarskie: tempery, 
malarstwo olejne, akwarele, tusze, rysunki wykonane piórkiem, ołówkiem i kredkami. 

Wystawa w CWRDW
„Baśniowy świat. 

Malarstwo Bogdana Lesińskiego”

Warto zobaczyć

Łowcy. B wystąpią w Tczewie
Tego kabaretu nie trzeba szczególnie przedstawiać 

- Łowcy. B czyli Zakleszcz, Góra, Basen, Zlew, Prymus i 
Maćkowy Potwór wystąpią 4 lutego w Centrum Kultury i 
Sztuki (Tczew, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10).  Jak zapew-
niają organizatorzy, zobaczymy prawdziwych mistrzów hu-
moru. Początek imprezy o godz. 18.00.

Łowcy .B - kabaret z Cieszyna tworzony przez studentów 
Uniwersytetu Śląskiego to nietuzinkowy i zwariowany twór sa-
tyryczny... zaskakują, improwizują i są do końca nie do przewi-
dzenia... Bawią się warsztatem i przy tym wszystkim wysyłają 
ogromne dawki absurdalnego humoru. Dzięki temu gwarantują 
relaks i śmiech do rozpuku.

W roku 2003 kabaret Łowcy. B zwyciężył w Przeglądzie 
Kabaretów PaKAa, w latach 2004 - 2006 dwa razy wygrał Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A.

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie Centrum Kultury 
i Sztuki.

Z kalendarz imprez

• 1.02 – Bal Chóru Męskiego ECHO, 
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki, organi-
zator: Chór Męski ECHO;

• 4.02 – Występ kabaretu „Łowcy. B”, 
miejsce i organizator: CKiS;

• 5.02 – Pożegnanie karnawału, miej-
sce i organizator: CKiS;

• 8.02 – Wernisaż wystawy malarskiej 
Jagody Szymańskiej, miejsce i organiza-
tor: CKiS;

• 14.02 – Koncert Walentynkowy 
„ABBA show”, miejsce i organizator: 
CKiS;

• 14.02 – Koncert dla Babci i Dziadka, 
miejsce: CKiS, organizator: Przedszkole 
„Jarzębinka”;

• 14.02 – Harcerska Poczta Walentyn-
kowa, miejsce: tczewskie szkoły, organiza-
tor: ZHP;

• 14.02 – Międzygimnazjalny Konkurs 
Recytatorski „Miłość niejedno ma imię”, 
miejsce i organizator: Gimnazjum nr 1;

• połowa lutego – Wystawa fotogra-
fi czna – Tajwan, miejsce i organizator: 
Centrum Wystawienniczo–Regionalne Dol-
nej Wisły;

• 23.02 – Charytatywny koncert chóru 
gospel z Nigerii, miejsce: CKiS, organiza-
tor: kościół Zielonoświątkowy;

• 24.02 - Uroczystość z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. Msza św. przy relik-
wiach bł. ks. Stanisława Frelichowskie-
go – patrona ZHP, miejsce: Kościół NMP 
Matki Kościoła, organizator: ZHP;

• 24.02 – „Śpiewamy i tańczymy” 
– koncert, miejsce i organizator: CKiS;

• 26.02 - Międzyszkolny Konkurs 
„Warto poznać Kociewie”, miejsce i or-
ganizator: Zespół Szkół Rzemieślniczych 
i Kupieckich;

• 28.02 – Wystawa malarstwa Ur-
szuli Przewoźnik, miejsce i organizator: 
CWRDW;

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

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

Redaktor naczelny – Małgorzata Mykowska. 
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta  531-60-34

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

„Piątka” świętowała 
Dzień Patrona z niespodzianką

Tuż przed świętami Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Tczewie obchodziła dzień patro-
na – Adama Mickiewicza. Była to okazja do 
podsumowania osiągnięć  uczniów w ciągu 
pierwszych czterech miesięcy roku szkolne-
go oraz popisania się artystycznymi umie-
jętnościami. Miłym akcentem było przeka-
zanie dziesięciorgu uczniom „mikołajowych” 
podarunków ufundowanych przez Ludwika 
Kiedrowskiego, kierownika Biura Promocji 
Urzędu Miejskiego oraz radnego powiatu.

Jak przypomniała Gabriela Makać, dy-
rektor SP 5, szkoła nosi imię Adama Mickie-
wicza od 32 lat. Każdy z uczniów zna pod-

Uczniowie „piątki” przygotowali insceniza-
cję fragmentu „Dziadów”.

stawowe fakty z życia wieszcza, uczniowie 
poznają jego twórczość. Jak się okazało, 
tradycyjne przerabianie poezji Mickiewicza 
to dla uczniów „piątki” za mało. Na uro-
czystej akademii przedstawili insceniza-
cję fragmentu „Dziadów”. Wykazując się 
ogromnymi talentami aktorskimi i bez tremy 
(przynajmniej nie było jej widać) przedsta-
wili dawny obrzęd dziadów. W interpreta-
cji szóstoklasistów niełatwy tekst utworu 
okazał się zrozumiały i interesujący nawet 
dla uczniów najmłodszych klas. Insceniza-
cja została przygotowana pod kierunkiem 
p. Elżbiety Ziółek.
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