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DRABINA AŻ DO NIEBA

Lokatorzy 21 tczewskich wieżowców mogą odetchnąć 
z ulgą. 37-metrowa drabina to noworoczny prezent, jaki dzię-
ki dofi nansowaniu samorządu miasta, otrzymała Powiatowa 
Straż Pożarna w Tczewie. Drabina pozwoli strażakom dotrzeć 
z pomocą do lokatorów najwyższych kondygnacji. Do tej pory 
tczewscy strażacy dysponowali 30-metrową drabiną, która się-
gała jedynie do ósmego piętra. W wysokich budynkach miesz-
ka co szósty mieszkaniec miasta. 

 Jako pierwsi w górę poszybowali prezydent Zenon Odya oraz radne – Bożena 
Chylicka i Renata Armatowska.

● Radni uchwalili budżet 
Tczewa na 2009 rok

● Więcej ślubów, dzieci 
i jubileuszy – 2008 r. według 

Urzędu Stanu Cywilnego

● Orlik wylądował – nowe 
boisko przy SP 11

● Młodzieżowa Rada Miasta 
rozpoczęła nową kadencję

● Tysiące tczewian 
na miejskim spotkaniu 
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31 stycznia

Miejski Bal Sambora
Samorząd Miasta Tczewa i Centrum Kultury i Sztuki 

zapraszają na Miejski Bal Sambora  który odbędzie się 
31 stycznia 2009 r. w sali widowiskowej CKiS (rozpoczęcie 
o godz. 20.00).

Bal organizowany jest w ramach inauguracji obchodów 
Jubileuszu 750-lecia  nadania Tczewowi praw miejskich 
(1260–2010). 

Na uczestników czeka moc atrakcji, a do tańca przy-
grywać będzie zespół M Bart – wielkopolska grupa rea-
lizująca oprawy artystyczne imprez okolicznościowych. 
W programie imprezy ponadto:
–  muzyka na żywo w wykonaniu zespołu kameralnego 

“Quodlibet Orchestra” 
–  niezwykły pokaz iluzji w wykonaniu artysty o pseudoni-

mie  “Bodoni”
–  występ znanej wirtuoz cymbałów – Olgi Grigorienko 

(Ukraina).
Informacje na temat balu oraz zakup karnetów (450 zł/

para) w Centrum Kultury i Sztuki, Tczew, ul. Wyszyńskiego 
10, tel. 058 531 07 07.

ILU NAS JEST?
2 stycznia 2009 r. w Tczewie zameldowanych było 

60 235 osób, w tym 59 202 na pobyt stały i 1033 na 
pobyt czasowy. Od początku grudnia 2008 r. przybyło 
28 mieszkańców miasta.

XXX SESJA
Proponowany porządek obrad  XXX sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 29 stycznia 
2009 r. o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej 

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I. Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad 

sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej 

w Tczewie z 30 grudnia 2008 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta 

Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez 

radnych w okresie od 30 grudnia 2008 r. do 28 
stycznia 2009 r.

II . Część druga:
7.  Informacja z realizacji „Programu Rozwoju 

Sportu  na lata 2007-2010 oraz z realizacji za-
dań statutowych Tczewskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w 2008 r.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1  podwyższenia kryterium dochodowego oraz usta-

lenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną 
w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których 
dochód przekracza kryterium dochodowe,

8.2  zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia 
i przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania, przy-
znawania i ochrony kultury,

8.3  wydzierżawienia części nieruchomości położonej 
w Tczewie przy ul. Królowej Jadwigi w drodze 
bezprzetargowej na czas nieoznaczony,

8.4  zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości 
w drodze przetargu, 

8.5  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej w Tczewie na 2009 r.,

8.6  spełnienia przesłanek do nabycia przez Prezy-
denta Miasta Tczewa prawa do dodatkowego wy-
nagrodzenia rocznego za 2008 r.,

8.7  wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Zimne-
go,

8.8  odwołania Dariusza Zimnego ze składów komisji sta-
łych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010.  

9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.

Porządek sporządzono dnia 08.01.2009 r. 

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

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

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

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

30 stycznia od 1992 roku obchodzony 
jest jako Dzień Tczewa. Jest to pamiątka 
wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do 
Tczewa w 1920 roku. 30 stycznia to oka-
zja nie tylko do historycznych refl eksji 
i przypomnienia powrotu miasta do Ma-
cierzy, ale także sposobność nagrodzenia 
tych, którzy zasłużyli się dla Tczewa swoją 

pracą, osiągnięciami. Nie inaczej będzie w tym roku.
Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 stycz-

nia 2009 r. o godz.12.00 w Centrum Kultury i Sztuki przy 
ul. Kard Wyszyńskiego 10.                                                         

    Program uroczystej sesji:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2.  Pożegnanie radnego Rady Miejskiej Dariusza Zimnego.
3.  Informacja o 750-leciu miasta Tczewa.                                                                                     
4.  Referat okolicznościowy Kazimierza Ickiewicza na te-

mat patriotyzmu.
5.  Wręczenie wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta 

Tczewa”.
6.  Wręczenie medalu „Pro Domo Trsoviensi”.                                                                                
7.  Wręczenie nagród i wyróżnień „Tczewianin Roku 2008”.
8.  Wręczenie wyróżnień Rady Programowej Kociewskie-

go Kantoru Edytorskiego „Pierścień Mechtyldy”.
9.  Wręczenie nagród dla sportowców i trenerów za osiąg-

nięcia sportowe w 2008 r.
Msza św. w intencji mieszkańców Tczewa odbędzie się 

30.01.2009 r. o godz. 11.00  w kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego.   

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

30 stycznia – Dzień Tczewa
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Lokatorzy wieżowców mogą czuć się bezpieczniej  

Strażacy dostali 37-metrową drabinę 

Drabina kosztowała 1 mln 730 tys. zł.
Samorząd miasta przekazał na jej za-
kup 730 tys. zł, resztę wyłożyła Ko-
menda Wojewódzka PSP. Specjalne 
podziękowania za pomoc w sfi nanso-
waniu drabiny, przekazał tczewskim sa-
morządowcom Waldemar Walejko, ko-
mendant Powiatowej Straży Pożarnej 
w Tczewie, podczas sesji Rady Miej-
skiej. – To dla nas ogromna pomoc, 
mieszkańcy Tczewa mogą czuć się bez-
piecznie – przekonywał komendant. 

Szczególnie uhonorowani zosta-
li trzej „strażacy” w Radzie Miejskiej 
– Włodzimierz Mroczkowski, Mi-
rosław Kaffka i Roman Kucharski, 
a także prezydent miasta – Zenon 
Odya, wiceprezydenci – Mirosław 
Pobłocki i Zenon Drewa oraz skarb-
nik Helena Kullas – ci, którzy naj-
bardziej zaangażowali się w sprawę 
zakupu drabiny. 

Drabina została sprowadzona 
z miejscowości Ulm w Niemczech 
z fabryki Magirusa, jednej z najnowo-
cześniejszych fi rm zajmujących się 
produkcją m.in. specjalistycznych po-
jazdów używanych przez strażaków. 
W skład ekipy, która sprowadziła dra-

Tczewscy strażacy otrzymali 37-metrową drabinę. Sięga ponad dachy 
tczewskich wieżowców, co pozwala na gaszenie pożaru znad poziomu 
dachu. W przeciwieństwie do dotychczas używanej w Tczewie (30-metro-
wej), ta pozwala na sterowanie bezpośrednio z kosza umieszczonego na 
szczycie drabiny. 

binę do Tczewa był radny Mirosław 
Kaffka. – Mamy w Tczewie sprzęt naj-
wyższej klasy, który można porównać 
z samochodem marki ferrari – mówił 
radny. – Taki sprzęt wykonywany jest 
w dużej mierze ręcznie. W fabryce 
w Ulm zajmują się tym trzy osoby 
z ogromnym doświadczeniem. 

Jak zauważyła radna Gertruda 
Pierzynowska, pozostaje tylko je-
den problem – dojazd do wieżowców. 
Zapchane zaparkowanymi samocho-
dami uliczki osiedlowe często nie 
pozwalają pojazdom straży pożarnej 
dotrzeć na miejsce wypadku, a przy-
najmniej poważnie utrudniają im do-
jazd. Radna zaapelowała o wykonanie 
zatoczek parkingowych w ul. Jagiełły, 
które zapobiegłyby zajmowaniu przez 
parkujące pojazdy części jedni.

Tuż po sesji drabina została ofi -
cjalnie przekazana strażakom. 

– Dziękuję samorządowi miasta 
Tczewa za to wsparcie – powiedział 
Andrzej Rószkowski, komendant 
wojewódzki PSP. – To pierwsza taka 
inicjatywa samorządu na obszarze 
naszego działania. W 2009 roku 
tczewska jednostka otrzyma jeszcze 

jeden ciężki samochód ratowniczy.
– Ta drabina jest kolejnym przy-

kładem na to, ze razem można więcej 
– stwierdził Zenon Odya, prezydent 
Tczewa. – To dobry przykład współpra-
cy samorządu i straży pożarnej. Dzię-
ki wyposażeniu tczewskiej jednostki 
w nowy sprzęt poczuliśmy się bez-
pieczniej. Wierzę, że drabina będzie 
dobrze służyć naszym mieszkańcom, 
ale mam nadzieję, że nie będzie po-
trzeby jej częstego wykorzystywania.

M.M.

2008 rok w Urzędzie Stanu Cywilnego

Więcej ślubów, więcej dzieci, więcej jubileuszy

Jak nas poinformowała Alina 
Kollwitz-Sobolewska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie, 
w 2008 r. zarejestrowano 1421 uro-
dzeń, czyli o 81 więcej niż rok wcześ-
niej. Urodziło się 671 dziewczynek 
i 750 chłopców (w 2007 r. było to 680 
dziewczynek i 660 chłopców). Najpo-
pularniejsze imiona ubiegłego roku to 
dla dziewczynek – Julia, Wiktoria, Zu-
zanna, Oliwia, Nikola, zaś dla chłop-
ców: Jakub, Kacper, Igor, Bartosz, 
Wiktor. Rodzice nadawali też swoim 
pociechom imiona rzadko spotykane 
w ostatnich latach – Władysław, Tade-
usz, Stefan, Urszula, Róża, Rozalia.

Aż 122 pary obchodziły w ubie-
głym roku jubileusz 50-, 55-, 60- lub 
65-lecia pożycia małżeńskiego. Dla 
porównania, w 2007 r. było 101 takich 
par, a w 2006 r. tylko 40. Nie bez wpły-
wu na wzrastającą liczbę jubileuszy 
jest obowiązująca od 2007 r. uchwała 
Rady Miejskiej, która wprowadziła na-
grody pieniężne dla jubilatów. 

W 2008 r. w Tczewie zarejestrowano o 81 więcej urodzeń niż rok wcześniej i aż o 237 więcej niż dwa lata temu. 
Tym razem w większości są chłopcy. Urodziło się ich o 79 więcej niż dziewczynek. W 2008 r. obrodziły także 
jubileusze małżeńskie. 

Pamiętajmy, że USC nie zawsze 
wie o przypadającym jubileuszu. Wie-
le par – jubilatów mieszkających w 
Tczewie, nie zawierało tutaj małżeń-
stwa. Warto więc zgłosić w urzędzie 
zbliżającą się rocznicę.

W 2008 r. w tczewskim USC zawar-
to 648 małżeństw – o 87 więcej niż rok 
wcześniej. Średni wiek małżonków nie 
zmienia się od kilku lat - to 20-25 lat. 
Najczęściej pan młody był o rok star-
szy od swojej wybranki (86 małżeństw) 
lub oboje byli rówieśnikami (85 mał-
żeństw), w 73 przypadkach mężczyzna 
był straszy od kobiety o 4 lata. Były też 
różnice dużo większe – kobieta starsza 
od mężczyzny o 16 lat i mężczyzna 
starszy od kobiety o 31 lat.

Liczba zgonów w 2008 roku wynio-
sła 704 – o 29 więcej niż rok wcześniej.

Wszystkie podane wyżej liczby 
dotyczą nie tylko Tczewa, gdyż nasz 
Urząd Stanu Cywilnego rejestruje 
urodzenia, śluby, zgony z całego po-
wiatu tczewskiego.

Nagrody dla jubilatów

skiej w Tczewie, od 1 stycznia 2007 r.
prawo do otrzymania nagrody za
długotrwałe pożycie małżeńskie
mają pary małżeńskie zamieszka-
łe i zameldowane na pobyt stały
w Tczewie od co najmniej 5 lat: 
–  1000 zł za jubileusz 50-lecia po-

życia małżeńskiego
–  1500 zł za 55-lecie
–  2000 zł za 60-lecie
–  2500 zł za 65-lecie
–  3000 zł za 70-lecie.

Ponadto nagrodę (2000 zł) otrzy-
mają osoby, które ukończyły 100 lat
życia, zamieszkałe i zameldowane
na pobyt stały na terenie Tczewa
od co najmniej 5 lat, a także rodzice
lub opiekunowie dziecka, które jako
pierwsze w danym roku kalendarzo-
wym przyszło nas świat w Tczewie
(1000 zł).
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– Orlik 2012 wylądował w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie – takimi 
słowami dyrektor szkoły Marek Trzciński otworzył najnowszy kompleks 
sportowy w mieście. Potem pozostało już tylko przecięcie wstęgi, inau-
guracyjny mecz i… tort, oczywiście w kształcie boiska. Gromkie DZIĘKU-
JEMY – wykrzyczane przez uczniów „jedenastki” słychać było chyba na 
całym Osiedlu Garnuszewskiego.

Samorząd

● Rada Strategii w komplecie

Ustalony został skład Rady Stra-
tegii przy Prezydencie Miasta Tcze-
wa. Zarządzenie w tej sprawie podjął 
prezydent 31 grudnia 2008 r. W skład 
rady  weszło 12 osób, wśród nich 
przedstawiciele samorządu miasta, 
organizacji pozarządowych, przedsię-
biorców, Młodzieżowej Rady Miasta.

Zadaniem Rady Strategii jest za-
poznanie się z corocznymi wynikami 
przeglądu Strategii Rozwoju Tczewa, 
dokonanego przez Wydział Rozwoju 
Miasta Urzędu Miejskiego i wydanie 
opinii na ten temat. Ponadto Rada 
Strategii rekomenduje kontynuowa-
nie działań, ich rozwinięcie, zmiany, 
nowe kierunki działań strategicznych. 
Rada zbiera się przynajmniej raz 
w roku. 

Skład Rady Strategii 

1. Mirosław Augustyn – przedstawi-
ciel Rady Miasta Tczewa

2. Krzysztof Misiewicz – przedstawi-
ciel Rady Miasta Tczewa

3. Roman Kucharski – przedstawi-
ciel Rady Miasta Tczewa 

4. Karolina Chamska – przedstawi-
ciel Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa

5. Mirosław Pobłocki – przedstawi-
ciel Prezydenta Miasta Tczewa

6.  Zenon Drewa – przedstawiciel 
Prezydenta Miasta Tczewa

7. Magdalena Okapiec – Kortas 
– przedstawiciel organizacji po-
zarządowych

8.  Kazimierz Smoliński – przedsta-
wiciel organizacji pozarządowych

9. Mirosław Ostrowski – przedstawi-
ciel organizacji pozarządowych

10. Piotr Kończewski – przedstawi-
ciel organizacji pozarządowych

11. Roman Liebrecht – przedstawi-
ciel sektora przedsiębiorczości

12. Andrzej Konieczny – przedstawi-
ciel sektora przedsiębiorczości.

● Niższe opłaty na targowisku

W grudniu ub.r. Rada Miejska 
przyjęła uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek targowych 
w Tczewie. W stosunku do ustaleń 
przyjętych w październiku 2008 r., 
obniżone zostały dzienne stawki doty-
czące sprzedaży „pozostałych innych 
towarów” (nie dotyczy to warzyw, owo-
ców, nabiału, pieczywa, kwiatów i in-
nych produktów rolnych). Za sprzedaż 
towarów ze stołu 1,5 m2 dzienna opła-
ta wynosić będzie 15 zł (było 20 zł), ze 
stanowiska 9 m2 – 62 zł (było 82 zł).

KRÓTKO

W uroczystym otwarciu boiska 
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, 
samorządu miasta Tczewa oraz powiatu. 
Najważniejsi jednak byli ci, dla których 
obiekt zbudowano – dzieci i młodzież, 
którzy ciasno otoczyli całe boisko.

– Pomysłodawcą boisk Orlik 2012 
jest rząd RP, do realizacji włączyły 
się władze wojewódzkie i samorządy 
– powiedział Marek Trzciński. – Dzię-
ki władzom samorządowym naszego 
miasta, które zdecydowały się fi nan-
sowo wesprzeć to przedsięwzięcie, 
oddajemy dziś boisko bezpieczne, 
nowoczesne, takie które powoli roz-
wijać umiejętności i pasje młodych 
ludzi. Wierzę, że skorzystają na tym 
także mieszkańcy całej dzielnicy 
i uszanują nasze wspólne dobro.

W wyniku ekspresowej wręcz in-
westycji, której realizacja trwała tylko 
4 miesiące (10 września wykonawca 
wszedł na plac budowy), powstały 
dwa boiska – wielofunkcyjne do gry 
w siatkówkę i koszykówkę o sztucz-
nej  nawierzchni (19,1 x 32,1 m) oraz 
boisko do piłki nożnej pokryte synte-
tyczną trawą ( 30 x 62 m). Inwesty-
cja obejmowała także wybudowa-
nie zaplecza  boisk z sanitariatami 
i szatniami, ciągów komunikacyjnych, 
oświetlenia i ogrodzenia. Zadanie 
kosztowało 1 mln 650 tys. zł – 333 
tys. zł przekazał budżet państwa, 
drugie tyle samorząd wojewódzki, po-

Nowe boisko już otwarte

Orlik wylądował

została część, czyli blisko 1 mln zł to 
środki budżetu miasta Tczewa.

– Każda nowa inwestycja w na-
szym mieście to powód do radości, 
ale  szczególnie ta, która ma słu-
żyć dzieciom i młodzieży – powie-
dział  do zebranych uczniów Zenon 
Odya, prezydent Tczewa. – To inwe-
stycja podwójna – w infrastrukturę 
i w przyszłość. Dobrze, że udało się 
ją zrealizować przy pomocy środków 
zewnętrznych. Dbajcie o wasze bo-
isko, bo ma ono służyć nie tylko wam, 
ale także tym, którzy po was będą się 
uczyli w tej szkole. 

Jak powiedział prezydent, boisko 
powinno służyć nie tylko szkole, ale 
także innym mieszkańcom Tczewa. 
O sposobie jego wykorzystania decy-
dować będzie dyrekcja szkoły, ponie-
waż  udostępnienie obiektu wiąże się 
z odpowiedzialnością za stan obiektu 
oraz koniecznością zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkownikom.

Tuż po części ofi cjalnej, boisko 
zostało wypróbowane przez uczniów. 
Jako pierwszy kopnął piłkę Zenon 
Drewa, wiceprezydent Tczewa, 
a jednocześnie zapalony piłkarz. Za-
raz jednak ustąpił pola młodszym za-
wodnikom. Mecz towarzyski, w którym 
dziewczęta wystąpiły przeciwko swo-
im kolegom poprzedził występ cheer-
leaderek. Na gości czekał natomiast 
tort, oczywiście w kształcie boiska…

M.M.
 

Wiceprezydent Zenon Drewa razem z uczniami „jedenastki” rozpoczęli pierwszy mecz 
na nowym boisku.
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Dariusz Zimny 
odchodzi z Rady Miejskiej

 40-calowy monitor, na którym 
codziennie emitowane będą dane 
dotyczące jakości powietrza oraz 
pogody w Tczewie uruchomiono w 
Urzędzie Miejskim. Panel znajduje 
się w holu na parterze. Dzięki nie-
mu mieszkańcy otrzymują bieżące 
informacje na temat środowiska.

Informacje emitowane są codzien-
nie w godzinach pracy urzędu. – Już 
teraz mieszkańcy mają możliwość 
zapoznania się z bieżącym indek-
sem jakości powietrza w Tczewie i 
aktualnym stanem pogody, wkrótce  
program obejmie także prognozę 
pogody na 24 godziny – poinformo-
wał Janusz Landowski z Wydziału 
Spraw Komunalnych UM. – System 
ten pozwoli także na przekazywanie 
bieżących informacji z działalności 
Pracowni Edukacji Ekologicznej oraz 
Wydziału Spraw Komunalnych. Urzą-
dzenie to otrzymaliśmy dzięki środ-
kom z naszego Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska, a także dzięki doświadczeniu i 
wsparciu Fundacji Agencji Monitorin-
gu Regionalnego Atmosfery Aglome-
racji Gdańskiej (ARMAAG). 

Podobne panele funkcjonują już w 
Gdańsku i Gdyni. W przyszłym roku 
taki system otrzyma Sopot. 

– Współpraca  naszej fundacji z 
Tczewem trwa już od 15 lat, 10 lat temu 

W ratuszu

Sprawdź powietrze i pogodę

rozpoczęliśmy pomiary w tym mieście 
– powiedziała Krystyna Szymańska, 
prezes fundacji ARMAAG. – Teraz od-
dajemy sieć informacyjną, dzięki której 
obywatele otrzymują możliwość śle-
dzenia na bieżąco jakości powietrza 
i otrzymywania innych ważnych infor-
macji dotyczących środowiska. 

Z tej możliwości zadowolony 
jest także prezydent Tczewa Zenon 
Odya, zwłaszcza, że sprawy ochrony 
środowiska są coraz bardziej istotne 
dla całego świata. – Mam nadzieje, że 
informacja, która za pomocą nowego 
systemu trafi  do mieszkańców sprawi, 
że będą oni lepiej znali problemy doty-
czące ekologii, a przez to sami zadba-
ją o swoje najbliższe środowisko.

M.M.

Panel uruchomiono 22 grudnia 2008 r.

1.  Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” 
– przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z al. Ko-
ciewską do granicy miasta. Dotacja przeznaczona będzie na wykonanie 
przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ul. Rokickiej (dofi nansowanie do  
1 750 000 zł z budżetu miasta).

2.  Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1 Maja (dofi nansowanie do 1 000.000 zł 
ze środków budżetu miasta).

3.  Bieżące remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta 
(dofi nansowanie do  100 000 zł ze środków budżetu miasta).

4.  Reorganizacja skrzyżowania ul. Mostowej z Gdańską. W związku z licz-
nymi skargami mieszkańców ulic Koziej, Kaszubskiej, Pomorskiej  w spra-
wie wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów, postanowiono przywrócić ruch 
dwukierunkowy w ul. Mostowej (dofi nansowanie do 80 000 zł ze środków 
budżetu miasta).

5.  Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Armii Kra-
jowej w rejonie budynków TTBS (dofi nansowanie do 50.000 zł. ze środków 
budżetu miasta). 

6.  Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska 
Polskiego (dofi nansowanie do 70.000 zł ze środków budżetu miasta).

Pomoc dla powiatu

Na drogi, wiadukty, sygnalizację świetlną
Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomo-

cy fi nansowej Powiatowi Tczewskiemu. Środki z budżetu miasta wesprą 
inwestycje  na drogach powiatowych na terenie Tczewa. Zdaniem samo-
rządowców wykonanie tych zadań jest konieczne ze względu na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego w mieście.

Dofi nansowanie dotyczy następujących zadań:
● Uważaj jak parkujesz
Spadł śnieg a wraz z nim problemy 

z odśnieżaniem dróg. Jak się okazuje 
nie zawsze winni temu są drogowcy. 
Niektórych ulic, mimo, że są zaliczo-
ne do I lub II kolejności odśnieżania, 
nie sposób oczyścić z warstwy śnie-
gu, ponieważ są … zatarasowane 
przez parkujące samochody. Tak było 
w przypadku m.in. ulic Jurgo, Podgór-
nej, Stromej i Okrzei. Piaskarka nie 
mieści się między pojazdami zapar-
kowanymi po obu stronach jezdni.

Apelujemy, aby w razie opadów 
śniegu, tam gdzie drogi są wąskie, 
kierowcy parkowali samochody tylko 
po jednej stronie ulicy. W razie nie za-
stosowania się do apelu, interwenio-
wać będzie Straż Miejska i policja.

KRÓTKO

Dariusz 
Zimny od-
chodzi z 
t czewsk ie j 
Rady Miej-
skiej. Rezyg-
nacja z man-
datu, z dniem 
1 stycznia 
2009 r., wią-
że się z pod-
jęciem pracy 
poza Tczewem i zmianą miejsca za-
mieszkania. Taką informację przeka-
zał radny podczas ostatniej sesji – 30 
grudnia. Dariusz Zimny podziękował 
samorządowcom za współpracę, a 
mieszkańcom Tczewa za zaufanie, 
jakim go obdarzyli podczas 10-letniej 
pracy w Radzie Miejskiej. Jak powie-
dział, nie wyobraża sobie skutecznej 
pracy samorządowej z dala od swo-
ich wyborców.

Po złożeniu formalnego wniosku 
o rezygnacji z funkcji radnego, Rada 
Miejska podejmie uchwałę o wygaś-
nięciu mandatu. Kolejnym krokiem 
będzie powołanie w skład Rady Miej-
skiej osoby z tej samej listy (w tym 
wypadku Porozumienie na Plus), 
która otrzymała kolejną najwyższą 
liczbę głosów. Osobą tą jest Ryszard 
Brucki. Warunkiem otrzymania man-
datu jest złożenie oświadczenia o nie 
utraceniu prawa wyborczego. 

Dariusz Zimny funkcję radnego 
pełnił od 1998 r. Był przewodniczącym  
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 
i Praworządności (1998–2002) oraz 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
(2002-2004). W obecnej kadencji prze-
wodniczył Komisji Polityki Społecznej. 
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Działania zmierzające do rozwo-
ju komunikacji rowerowej w Tczewie 
zostały już zapoczątkowane. Efekty 
to m.in. budowa tras rowerowych na 
terenie Tczewa i Kociewia (m.in. tra-
sa nadwiślańska czy partnerski pro-
jekt gmin kociewskich – Szlak Grzy-
misława), promocja „dwóch kółek” 
podczas Dnia bez samochodu. Teraz 
celem jest wprowadzenie w Tczewie 
sieci rowerów publicznych. Cel ten 
jest realizowany we współpracy z Po-
morskim Stowarzyszeniem Wspólna 
Europa, a idei przychylny jest także 
Zakład Komunikacji Miejskiej Veolia 
Transport Tczew. 

Pierwszy krok został już uczyniony. 
Tczew należy do międzynarodowego 
projektu, którego celem jest usyste-
matyzowanie wiedzy na temat istnie-
jących w Europie systemów rowerów 
publicznych, popularyzacja tej formy 
transportu w miastach i wzajemna 
wymiana doświadczeń. Uczestnika-
mi projektu są także m.in. Barcelona, 
Berlin, Lyon oraz fi rmy konsultingowe, 
uczelnie wyższe, organizacje pozarzą-
dowe. W marcu w Tczewie planowane 
jest spotkanie  uczestników projektu. 
Dzięki tej inicjatywie PSWE otrzymało 
środki na stworzenie informatycznej 
obsługi systemu rowerów publicznych 
w Tczewie. System ma zostać stwo-
rzony w 2009 r., a projekt rowerów 
publicznych zrealizowany w 2010. 

Tomasz Juchnowski, prezes 
ZKM Veolia Tczew (od 1 stycznia 
funkcję tę pełni Elżbieta Wojciechow-
ska), stwierdził, że jego fi rma jest za-
interesowana  współpracą z miastem 
w tworzeniu tej sieci. Uważa, ze ko-
munikacja rowerowa nie będzie kon-
kurencją dla komunikacji autobuso-
wej, a przeciwnie – jej uzupełnieniem. 
Warto byłoby ją powiązać z syste-
mem komunikacji miejskiej, a stacje 
– wypożyczalnie rowerów umieścić 
tam, gdzie jest duży ruch pasażerów 
komunikacji miejskiej, np. w rejonie 
dworca PKP, pętli na Czyżykowie. 
– Nie jest przeszkodą to, że w Tcze-

Skorzystamy z europejskich doświadczeń

Tczew członkiem sieci „Miasta dla mobilności”
Tczew będzie uczestnikiem 

międzynarodowej sieci „Miasta 
dla mobilności”, koordynowanej 
przez miasto Stuttgart. Taką de-
klarację złożył Zenon Odya, prezy-
dent Tczewa. Udział w programie 
to efekt działań samorządu zmie-
rzających do uczynienia z Tczewa 
miasta przyjaznego rowerzystom. 
Uczestnictwo w sieci pozwoli nam 
korzystać z doświadczeń dotyczą-
cych komunikacji rowerowej przo-
dujących w tej dziedzinie miast eu-
ropejskich.

wie jest stosunkowo niewiele typo-
wych ścieżek rowerowych – twierdzi 
Tomasz Juchnowski. – W Paryżu 
nie ma ich wcale, a wprowadzenie 
systemu rowerów miejskich okazało 
się strzałem w dziesiątkę. 

Jak twierdzi Ludwik Kiedrowski, 
kierownik Biura Promocji UM, aby sy-
stem w Tczewie funkcjonował spraw-
nie, należałoby na początek mieć 
75 rowerów (akcja 75 rowerów na 
750-lecie) i stworzyć w różnych dziel-
nicach miasta 6 stacji, gdzie można 
by rower wypożyczyć i zwrócić. Ro-
wery mogłyby  zostać wyposażone 
w reklamy np. fi rm komercyjnych, 
a zysk ze sprzedaży reklam zasiliłby 
przedsięwzięcie.

– Powiązanie komunikacji miej-
skiej i systemu rowerów publicznych 
byłoby rozwiązaniem pionierskim 
w skali nie tylko Polski, ale całej Eu-

„Dzień bez samochodu” to jeden z przykładów działań samorządu zmierzających 
do popularyzacji komunikacji rowerowej w Tczewie.

ropy – twierdzi Andrzej Piotrowicz 
z PSWE. – To rozwiązałoby także 
wiele problemów logistycznych.

W tym roku w Tczewie ma zostać 
przeprowadzony audyt rowerowy, 
który pozwoli zebrać informacje na 
temat funkcjonowania komunikacji 
rowerowej w Tczewie, infrastruktury, 
określi potrzeby i  możliwości jej roz-
woju.  Będzie to pierwszy w Polsce 
audyt przeprowadzony z udziałem 
międzynarodowych ekspertów, któ-
rego wyniki zostaną ofi cjalnie przed-
stawione na Europejskiej Konferen-
cji Rowerowej, która odbędzie się 
w maju 2009 r.

– Wszystkie te działania mogą 
uczynić z Tczewa rowerową stoli-
cę Polski północnej, miasto na któ-
rym wzorować się będą inne  gminy 
– przekonują przedstawiciele PSWE.

M.M.

Ukazały się „Teki Kociewskie” 
Ukazał się drugi zeszyt „Tek Kociewskich”. Publikacja za-

wiera materiały z II Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych, 
które odbyły się w Tczewie w październiku 2008 r. Są wśród 
nich referaty, teksty, głosy w dyskusji – wszystko to, co or-
ganizatorzy spotkań uznali za warte utrwalenia. Nie brakuje 
historycznych i współczesnych informacji o Tczewie, Kocie-
wiu, ale także rejonach sąsiednich – Kaszubach, Żuławach, 
o zabytkach kultury materialnej, ale także ludziach, którzy 
tworzyli historię i regionalną tożsamość tych terenów.

Publikacja trafi  do regionalnych i szkolnych bibliotek 
oraz czytelni. Ci, którzy będą mieli problem z dotarciem 
do wersji papierowej, mogą „Tek Kociewskich” szukać 
w Kociewskiej Bibliotece Internetowej.

Publikacja wydana została przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Tczewie, a dofi nansowana przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego oraz Samorząd Miasta Tczewa.
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Na dziedzińcu CWRDW

Polskie pielgrzymki Jana Pawła II 

Ekspozycja stanęła na dziedzińcu 
CWRDW, ale nawet siarczysty mróz 
nie zniechęcił przybyłych na otwarcie 
wystawy. Na otwarcie przyszło wielu 
młodych ludzi, uczniów tczewskich 
szkół, a także przedstawiciele samo-
rządu miasta, księża. – To pierwsza 
z trzydziestu wystaw, które w tym 
roku planujemy otworzyć w naszym 
Centrum – powiedziała Alicja Gajew-
ska, dyrektor CWRDW. – Zachęcam 
do jej obejrzenia. To wspaniała kroni-
ka pielgrzymek papieża do ojczyzny, 
jego spotkań z rodakami. Jeszcze 

64 fotografi e z ośmiu 
pielgrzymek papieża Jana 
Pawła II do Polski zobaczyć 
można na wystawie otwar-
tej w Centrum Wystawien-
niczo-Regionalnym Dolnej 
Wisły. Autorem fotogra-
mów jest Adam Bujak, który 
z aparatem fotografi cznym 
przez wiele lat towarzyszył 
Karolowi Wojtyle – Janowi 
Pawłowi II. Wystawa zatytu-
łowana „Polskie pielgrzym-
ki” będzie „wędrować” po 
Tczewie do 25 marca. W tym cza-
sie, oprócz CWRDW, gościć będzie 
także w największych tczewskich 
świątyniach. 

w tym roku otworzymy kolejną wy-
stawę poświęconą Janowi Pawłowi II 
– „Promieniowanie świętości”. 

Autorem zdjęć jest Adam Bujak 
– urodzony w 1942 roku, fotografi k o 
światowej renomie, autor ponad 100 
prestiżowych albumów wydanych 
w Polsce i za granicą. Laureat wie-
lu znakomitych nagród i oznaczeń. 
Autor wielu indywidualnych wystaw 
w kraju i na całym świecie. Mistrz 
fotografi i sakralnej, nastrojowej, nie-
ustannie poszukujący niespotyka-
nych ujęć. Fotograf papieski, który to-
warzyszył Karolowi Wojtyle - Janowi 
Pawłowi II z aparatem fotografi cznym 
od blisko 40 lat. Dokumentuje działal-
ność Kościoła krakowskiego, polskie-
go i światowego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Pozostawili trwały ślad na Ziemi Tczewskiej”

 ks. Aleksander Kupczyński 
(1873-1941) – proboszcz tczew-
skiej Fary i autor monografi i o tym 
kościele, patron pomorskich To-
warzystw Ludowych;
 ks. Władysław Młyński (1894-

1975) – długoletni proboszcz 
i budowniczy kościoła św. Józefa 
w Tczewie, honorowy kanonik Ka-
pituły Katedralnej Chełmińskiej;
 Jan Kubicki (1898-1967) – zało-
życiel i pierwszy dyrygent Harcer-
skiej Orkiestry Dętej, wcześniej 
kapelmistrz orkiestry tutejszego 
Batalionu Strzelców;
 Wiktor Jagalski (1901-1939) 

– ostatni przedwojenny burmistrz 
Tczewa, działacz społeczny, na 
początku II wojny światowej zo-
stał aresztowany i zamordowany 
w tczewskich koszarach;
 Leon Galiński (1908-1985) 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej za-
służonym tczewianom pt. „Pozostawili trwały ślad na Ziemi Tczewskiej”. Ekspozycję rozpoczęto od przed-
stawienia założyciela miasta Sambora II. Obok niego zaprezentowano sylwetki nieżyjących już osób, które 
wpisały się w historię Tczewa:

– przez 33 lata dyrygent Chóru 
Męskiego „Echo”, który pod jego 
skrzydłami zdobywał szereg na-
gród, m.in. na Ogólnopolskim 
Zjeździe Śpiewaczym w Gdańsku 
i Starogardzie Gd.;
 Albert Lemke (1919-1995) 

– działacz i trener sekcji wioślar-
skiej KKS „Unia” Tczew, z zawodu 
rybak, znany hodowca gołębi;
 Maria Wespa (1920-1990) – pod-

jęła się udanej próby zrekonstru-
owania haftu kociewskiego, jej 
prace pokazywano na wielu wy-
stawach i jarmarkach;
 Józef Kruża (1928-1996) – Mistrz 

Europy z 1953 r. w boksie (waga 
piórkowa), trener MKS „Wisła”.
Przypominamy, że jest to druga 

edycja wystawy popularyzująca zna-
nych tczewian. Ubiegłoroczna cieszy-
ła się sporym zainteresowaniem.

● Miss i Mister Złotego Wieku
6 pań i 5 panów w wieku od 70 

do 84 lat wystartuje w szóstej edycji 
Wyborów Miss i Mistera Złotego Wie-
ku. Impreza odbędzie się 28 stycznia 
w Centrum Kultury i Sztuki.

Tematyką przewodnią tegorocz-
nej edycji będzie podróż do świata 
bajek. Seniorzy zaprezentują się 
jako bohaterowie znanych bajek 
(Pszczółka Maja, Smerfy, Sindbad 
Żeglarz, Flinstonowie oraz Krasno-
ludki i Królewna… w ziarnku grochu). 
Galę poprowadzą Jolanta Jank i Lu-
dwik Kiedrowski, oprawę muzyczną 
przygotuje Marian Mocarski z udzia-
łem Mariusza Dworakowskiego.
Imprezę organizuje Zarząd Miejski 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej w partnerstwie z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Tczewie. 

KRÓTKO

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miej-
skiej w Tczewie, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz użytkownika wieczystego 
tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Loka-
torsko-Własnościowej „Panaceum” 
z siedzibą w Tczewie. Nieruchomość 
położona jest w Tczewie przy ul. No-
wowiejskiej 12 a i oznaczona nume-
rem działki 819 obr. 9 KW 16856.

OGŁOSZENIE

Wystawa jest czynna w Bi-
bliotece Głównej przy ul. J. Dą-
browskiego 6 do końca lutego 
br. od poniedziałku do piątku 
w godz. 11:00-17:00, a w środy 
od 10:00 do 15:00. 

Zachęcamy do jej zwiedza-
nia osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane. Dla uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
jest to świetna okazja, by po-
znać ważne karty historii naszej 
Małej Ojczyzny. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 058-531-35-50 
lub 531-36-37 wew. 19. 
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Wigilijne spotkanie opłatkowe 

Coraz więcej uczestników i darczyńców
Już po raz szósty tczewianie 

spotkali się na miejskim spotka-
niu wigilijnym. W Parku Kopernika 
opłatkiem dzieliły się dzieci i do-
rośli, zamożni i ubodzy, znajomi 
i nieznajomi, księża i policjanci, 
strażacy i wojskowi, samorządow-
cy i radni.

Co roku na wspólne łamanie się 
opłatkiem, śpiewanie kolęd, wigilij-
ny poczęstunek przybywają tysiące 
mieszkańców naszego miasta. Nie 
inaczej było w tym roku. Życzenia 
mieszkańcom Tczewa, powiatu, ich 
gościom i wszystkim tym, którzy po-
jawili się w Parku Kopernika składali 
ks. infułat Stanisław Grunt, prezydent 
Tczewa, starosta tczewski, poseł Jan 
Kulas, a także przedstawiciele służb 
mundurowych. 

Prezydent Zenon Odya wspomniał 
o nieustannej krzątaninie, zabieganiu, 
które towarzyszy nam w codziennym 
życiu. – Jak powiedział starożytny fi lo-
zof Seneka, nie można mówić o braku 
czasu, można mówić o czasie niewy-
korzystanym – mówił prezydent. – Te 
święta wykorzystajmy więc dobrze, 
spędźmy je z najbliższymi, niech to 
będzie czas radości, bliskości, miło-
ści. Przy wspólnym stole podzielmy 
się opłatkiem, ale też swoimi radoś-
ciami. Pamiętajmy o tych, którzy jesz-
cze niedawno święta spędzali razem 
z Wami, ale już ich zabrakło. 

Harcerze przekazali strażakom 
i mieszkańcom miasta Betlejemskie 
Światełko Pokoju. Potem kto żyw 
dzielił się opłatkiem, składał życzenia. 
Rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu 
m.in. Chóru Męskiego ECHO, Chóru 
Biedronki, Chóru Młodzieżowego „Ju-
ventus” z parafi i Podwyższenia Krzy-
ża Św., „Latorośli” z parafi i Św. Józefa, 
przedszkolaków z „Jarzębinki”, scho-
li, zespołów i chórów działających 
przy parafi ach. Również członkowie 
Tczewskiego Towarzystwa Kultural-

nego „Brama” (na zdjęciu) w strojach 
postaci z jasełek zachęcali tczewian 
do wspólnego śpiewania. Ogromne 
zainteresowanie, zwłaszcza najmłod-
szych wzbudzał żywy żłóbek i jasełka 
przygotowane przez uczniów Zespołu 
Szkół Katolickich. Harcerze rozdawali 
sianko pod wigilijny obrus.

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 miało namiastkę wigilijnej 
wieczerzy. Oprócz duchowej uczty, nie 
zabrakło poczęstunku przygotowanego 
przez tczewskich restauratorów, pieka-
rzy, cukierników, rozmaitych darczyń-
ców. Można było skosztować barszczu, 
pierogów, pasztecików, pieczywa, ciast, 
owoców. Dzięki fi rmom Veolia Trans-
port Tczew oraz Latocha na spotkanie 
opłatkowe można było dotrzeć komuni-
kacją miejską za darmo.

Wigilijne spotkanie tczewian zor-
ganizował samorząd miasta Tczewa 
przy współudziale Kurii Diecezjalnej 
w Pelplinie oraz Starostwa Powiato-
wego w Tczewie.

Dziękujemy harcerzom tczewskie-
go hufca ZHP za pomoc w rozdawa-
niu mieszkańcom „Panoramy Mia-
sta”. Mamy nadzieję, że dołączona do 
świątecznego wydania płyta z kolę-
dami w wykonaniu księży z Kociewia, 
umiliła Państwu świąteczny czas.

M.M.

Organizatorzy dziękują i proszą o powtórkę za rok
Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w grudniowym wigilijnym spotkaniu opłatkowym tczewian. Uczestników 

co roku przybywa, ale przybywa też  darczyńców i wszystkich tych, którzy w rozmaity sposób włączają się 
w przygotowania do tego jedynego w swoim rodzaju spotkania. Jak co roku w Urzędzie Miejskim organizatorzy 
podziękowali tym, którzy wsparli przedsięwzięcie.

– Nasze wigilijne spotkanie to ko-
lejny dowód na to, że razem można 
więcej – powiedział prezydent Zenon 
Odya. – To, że co roku uczestniczy 
w nim więcej mieszkańców, oznacza, że 
istnieje potrzeba jego organizowania. 

– Tym razem również nie zawied-
li nas darczyńcy – powiedział Stefan 
Kukowski, pomysłodawca imprezy. 

– Zauważmy, że nikt z naszych do-
brodziejów nie wykorzystał spotkania 
jako reklamy dla swojej fi rmy. Wszy-
scy pomagali tak jak człowiek człowie-
kowi. Dzieliliśmy się tym, co mamy. To 
jedyna taka wigilia w Polsce. W innych 
miastach takie spotkania adresowane 
są do osób ubogich, w Tczewie spoty-
ka się cała społeczność. 

Podczas grudniowego spotkania 
przekazano uczestnikom m.in. ponad 
13 tys. opłatków, 510 litrów barszczu, 
1000 kg pierogów z kapustą i grzyba-
mi, 560 kg pyz z mięsem, 180 litrów 
bigosu, 1300 kg jabłek, 1200 bochen-
ków chleba. Kilkaset osób wzięło do 
domu Betlejemskie Światełko Pokoju. 

Zobacz też str. 20.

Pudzianowski w Tczewie
31 maja na bulwarze nadwiślań-

skim w Tczewie odbędą się zawody 
o Puchar Świata Strongman. Wy-
stąpi w nich Mariusz Pudzianowski, 
wielokrotny mistrz świata Strong-
man, jeden z najlepszych zawodni-
ków na świecie. Podpisana zosta-
ła umowa w tej sprawie pomiędzy 
LPS Consulting Roman Liebrecht 
a TEAM Mariusz Pudzianowski. 
Podczas spotkania M. Pudzianow-
skiemu udało się założyć tczewską 
koszulkę promocyjną, oczywiście 
w rozmiarze XXL…

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa infor-

muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Tczew, położonych w Tczewie 
przy ul. Kapitańskiej, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu pod 
budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne, obr. 2, km 3, KW 7233, ozna-
czonych nr działek:

nr działki powierzchnia
28/3 1492 m2

28/4 1229 m2

28/5 1227 m2

28/6  828 m2

28/7  727 m2

28/8  732 m2

28/9  723 m2

28/27 1528 m2

28/28 1212 m2

28/29 1569 m2

28/30 1085 m2

28/31  890 m2

28/32  918 m2
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Dochody budżetu miasta usta-
lono na 133 595 142 zł, wydatki na 
161 745 142 zł. Defi cyt w wyso-
kości 28 150 000 zł zostanie po-
kryty przychodami pochodzącymi 
z wpływów ze sprzedaży papie-
rów wartościowych wyemitowanych 
przez gminę w kwocie 28.150.000 zł. 
– To największy defi cyt, jaki zaplano-
wano w historii samorządu gminne-
go – stwierdziła Brygida Genca, 
przewodnicząca Komisji Finanso-
wo-Budżetowej. –  Wpływ na pod-
jęcie przez prezydenta tak odważ-
nej decyzji zapewne miały sugestie 
radnych podnoszone głównie przy 
ocenie wykonania budżetu za 2006  
i 2007 r., a także projekty zadań 
pojawiające się w trakcie opraco-
wania zmian Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. Po stronie wydat-
ków największy procentowy udział 
niezmiennie zajmuje oświata i wy-
chowanie – 39,22 proc. Subwen-
cja oświatowa nie pokrywa wydat-
ków na realizację tych zadań. Aby 
utrzymać dotychczasowy poziom 
oraz uwzględnić przyjęte programy 
rozwojowe w tak ważnej dziedzinie 
– czyli edukacja i wychowanie dzie-
ci i młodzieży, przewiduje się wydat-
ki w kwocie  20 543 231 zł pokryć 
z dochodów własnych miasta.

Około 25 proc. wydatków bu-
dżetowych pochłoną inwestycje. 
Budżet przewiduje realizację 51 
zadań inwestycyjnych o różnym 

● Dochody – 133 595 142 zł ● wydatki – 161 745 142 zł ● defi cyt – 28 150 000 zł

Rekordowy budżet, rekordowe inwestycje
To największy budżet w histo-

rii miasta Tczewa. Na zadania in-
westycyjne przeznacza blisko 25 
proc. wydatków, to wzrost o pra-
wie 8 proc. w stosunku do ubie-
głego roku. Radni uznali budżet 
na 2009 r. za ambitny, ukierun-
kowany na pozyskanie środków 
z Unii Europejskiej, prorozwojo-
wy. Przyjęli go 19 głosami „za”, 
przy jednym przeciwnym i dwóch 
wstrzymujących. 

– Budżet jest zdecy-
dowanie proinwestycyjny. 
24%. wydatków na inwe-
stycje to rekord w historii 
samorządu Tczewa, ale 
rekordowy jest też defi cyt 
budżetowy. Niepokój bu-

dzi realizacja planowanych zadań in-
westycyjnych w sytuacji gdy w 2008 r. 
z 34 mln zł zaplanowanych na inwesty-
cje nie zrealizowano ponad 3 mln zł. 

Budżet proinwestycyjny
Kazimierz Smoliński (klub radnych PiS)

Budżet ambitny
Kazimierz Ickiewicz (klub PnP)

Budżet odważny
Brygida Genca (klub PO)

– Jest to budżet bar-
dzo ambitny, ukierunko-
wany na maksymalne 
pozyskanie środków 
z Unii Europejskiej. Bu-
dżet ma charakter pro-
inwestycyjny, jest nasta-

wiony na rozwój Tczewa. W trakcie 
tworzenia dokumentu  uwzględnio-
ne zostały wnioski zgłaszane przez 
radnych Rady Miejskiej.

– Jest to budżet bar-
dzo odważny. Pomimo 
niewielkiego spadku 
dochodów znacznie 
wzrastają wydatki inwe-
stycyjne. Może nie on 
spełnia jeszcze wszyst-

kich oczekiwań mieszkańców i rad-
nych, ale mamy nadzieję, że nasze 
wnioski zostaną uwzględnione 
w najbliższym możliwym czasie.

znaczeniu i ciężarze fi nansowym. 
Założeniem części z nich jest opar-
cie się na dofi nansowaniu unijnym. 
Wśród najważniejszych zadań są 
te związane z rozwojem terenów 
rekreacyjno-sportowych  (za-
budowa niecki przy ul. Jedności 
Narodu, budowa stadionu przy 
ul. Bałdowskiej, budowa boiska 
piłkarskiego przy ul. Ceglarskiej, 
budowa ścieżek rowerowych 
w ramach Szlaku Grzymisława); 
rozwojem układu transportowe-
go miasta (regionalny węzeł komu-
nikacyjny, dokończenie przebudowy 
powiatowej ul. Rokickiej – głównie 
przebudowa wiaduktów, wspólna 
z powiatem realizacja remontu wia-
duktu w ul. 1 Maja, przebudowa 
ul. Nadbrzeżnej w kierunku ul. Ce-
glarskiej; rewitalizacją (budowa 
szlaku widokowego wiodącego 
przez najciekawsze zakątki starów-
ki – ul. J. Dąbrowskiego, Krótką, 
pl. Hallerą, Podgórną, Zamkową, co 
wiąże się z rozbiórką budynku przy 
ul. Zamkowej 1, przebudowa bu-

dynku przy ul. Wąskiej 22/23 oraz 
Podmurnej 12 i 15; budownictwem 
mieszkaniowym (budowa dwóch 
budynków komunalnych przy 
ul. Prostej, kapitalny remont dwóch 
budynków komunalnych – przy 
ul. Żuławskiej i Stoczniowców).

– Dziękuję radnym za przyjęcie 
uchwały budżetowej, dziękuję moim 
współpracownikom, szczególnie 
pani skarbnik Helenie Kullas, za 
jego przygotowanie – powiedział 
Zenon Odya, prezydent Tczewa. 
– Dziękuję za wszystkie uwagi, któ-
re wpłynęły do projektu budżetu. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
je uwzględnić i wprowadzić zmia-
ny, które Rada Miejska wniosła do 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
i Strategii Rozwoju Tczewa. Nie-
których radnych niepokoi poziom 
defi cytu budżetowego. Konstruując 
budżet staraliśmy się, aby to za-
dłużenie zminimalizować. Jego po-
ziom nie zagraża budżetowi, jest on 
dopuszczany przez obowiązujące 
przepisy. 

Głosowanie nad budżetem na 2009 rok.
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2009 ROK

Skąd mamy pieniądze….

Planowane dochody budżetu miasta na 2009 r. : 133 595 142 zł, w tym:
• podatki i wpływy z opłat (dochody od osób prawnych, od osób fi zycznych i od innych jednostek nie posiadają-

cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem):  61 944 924 zł

• subwencje ogólne z budżetu państwa: 35 740 339 zł

• pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług): 21 109 462 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 osobom 
fi zycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych): 10 890 000 zł

• pozostałe: 3 910 417 zł, w tym m.in.:

– kultura fi zyczna i sport: 1 011 000 zł

– oświata i wychowanie: 831 819 zł

podatki i wpływy z opłat

subwencje ogólne

pomoc społeczna

gospodarka 
mieszkaniowa

po
zo

st
ał

e
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ile dostajemy od podatników…

Planowane wpływy z podatków i opłat w 2009 r.: 61 944 924 zł, czyli 46,37 proc. 
wszystkich wpływów do budżetu miasta:

●  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym podatek dochodowy od osób 
fi zycznych i od osób prawnych): 33 448 724 zł

●  podatek od nieruchomości: 20 245 000 zł
●  podatek od środków transportowych: 1 000 000 zł
●  podatek od czynności cywilnoprawnych:  3 000 000 zł
●  wpływy z opłaty skarbowej: 1 300 000 zł
●  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 850 000 zł
●  wpływy z opłaty targowej: 700 000 zł
●  pozostałe –  1 401 200 zł, w tym:

–    opłata za posiadanie psów: 40 000 zł
– podatek rolny: 96 000 zł
– podatek leśny: 200 zł
– podatek od spadków i darowizn: 515 000 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 odręb-

nych ustaw:  300 000 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 300 000 zł

BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2009 ROK

udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwapodatek 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 

targowejpozostałe
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… i na co je wydajemy

Planowane wydatki budżetu miasta Tczewa na 2009 r.: 161 745 142 zł, w tym:
• oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, dokształcanie i doskonale-

nie nauczycieli): 49 223 122 zł
• pomoc społeczna (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc 

w naturze, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 30 591 370 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami): 5 972 400 zł
• transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, gminne drogi publiczne): 15 511 136 zł
• administracja publiczna (m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej): 13 068 204 zł 
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt, gospodarka 

odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg): 9 910 950 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 17 547 800 zł
• kultura fi zyczna i sport: 10 078 000 zł
• • turystyka: 1 650 500 zł
• pozostałe: 8 191 660 zł, w tym m.in.:

–  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (m.in. straż miejska, zarządzanie kryzysowe, obrona  
cywilna, wsparcie dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej): 3 760 700 zł

–  ochrona zdrowia (m.in. programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi): 1 101 300 zł

–  edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. świetlice szkolne, kolonie i obozy dla młodzieży): 1 109 989 zł
–  rezerwa ogólna i celowa: 650 000 zł
–  obsługa długu publicznego: 1 000 000 zł

BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2009 ROK

Dane dotyczące budżetu miasta na 2009 r. podane zostały na podstawie uchwały nr XXIX/246/2008 z dn. 30.12.2008 r.

oświata i wychowanie

pomoc społeczna
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Najaktywniejsi w województwie

Bursztynowe Mieczyki dla tczewskich organizacji 

Podczas grudniowej sesji Rady 
Miejskiej, przedstawicielkom obu or-
ganizacji listy gratulacyjne przekazali, 
w imieniu samorządu miasta, Zenon 
Odya, prezydent Tczewa oraz Wło-
dzimierz Mroczkowski, przewodni-
czący Rady Miejskiej. – Cieszę się, 
że mamy w Tczewie ludzi, którzy wy-
korzystują swoje talenty i swój czas 
na rzecz drugiego człowieka – powie-
dział prezydent. 

– To wyróżnienie to efekt m.in. 
owocnej współpracy naszego sto-
warzyszenia i samorządu miasta 
– stwierdziła Wiesława Lipka ze sto-
warzyszenia „Przemiana”. – Dzięki 
temu już od sześciu lat możemy słu-
żyć lokalnej społeczności. 

Klub Młodzieżowy „Przystań” 
i Punkt Konsultacyjny ds. Uzależ-
nień OKNO to podstawowe formy 
działania Stowarzyszenia Terapii 
i Profi laktyki Szkolnej „Przemia-
na”. Organizację wyróżniono w ka-
tegorii Innowacyjność i promowanie 
nowych rozwiązań. Stowarzyszenie 
działa od 2001 r. i zrzesza 57 osób 
– nauczycieli, pedagogów, tych którzy 
dostrzegli potrzebę pomocy innym, 
zwłaszcza w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom takim jak narkoma-
nia, alkoholizm, agresja, przemoc, 
przestępczość wśród młodych ludzi. 
Z oferty stowarzyszenia korzysta 
rocznie ok. 1500 osób w wieku od 7 
do 18 lat. 

Klub Młodzieżowy „Przystań” to 
placówka otwarta, nieodpłatna, prze-
znaczona dla młodzieży w wieku 13-
18 lat. Czynna jest 6 dni w tygodniu 
po 5 godzin dziennie. Codziennie klub 
odwiedza 30-40 osób pochodzących 
w rożnych środowisk, często kierowa-
nych przez pedagogów, psychologów 
szkolnych, pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ku-
ratorów sądowych. To tu młodzi ludzie 
mogą liczyć na pomoc w sytuacjach 

Tczewskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Stowarzyszenia Te-
rapii i Profi laktyki Szkolnej „Przemiana” z Tczewa otrzymały 
wyróżnienia XIV edycji Bursztynowego Mieczyka, nagrody 
przyznawanej przez wojewodę pomorskiego i marszałka woj. 
pomorskiego dla najlepiej działających organizacji pozarzą-
dowych naszego województwa. 

życiowych zakrętów, na 
zainteresowanie innych 
swoimi problemami, ale 
też na podciągnięcie 
się w nauce, rozwijanie 
swoich pasji.

Nadrzędnym celem 
klubu jest organizo-
wanie i prowadzenie 
różnorodnych zajęć za-
pewniających konstruk-
tywne i edukacyjne za-
gospodarowanie czasu wolnego oraz 
rozwijanie zainteresowań i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów. Odby-
wa się to na kilku płaszczyznach:
–  organizowanie różnorodnych za-

jęć rozwijających zainteresowania 
(np. wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze, wyjazdy do kina i teatru, 
udział w koncertach, szkółka gita-
rowa, zajęcia sportowe, organiza-
cja wypoczynku letniego);

–  pomoc dydaktyczna, korepetycje 
z różnych przedmiotów;

–  organizacja imprez sportowo-kul-
turalnych;

– pomoc psychologiczna (indywi-
dualne konsultacje, współpraca 
z rodzicami, nauczycielami, pe-
dagogami szkolnymi, kuratorami 
sadowymi, Poradnią Pedagogicz-
no-Psychologiczną, warsztaty, po-
gadanki);

–  dożywianie młodzieży.
Zadaniem priorytetowym jedynego 

w powiecie tczewskim Punktu Konsulta-
cyjnego ds. Uzależnień OKNO jest pro-
wadzenie indywidualnego i grupowego 
kontaktu z osobami uzależnionymi od 
narkotyków oraz ich rodzinami w celu 
wyprowadzenia z nałogu. Do tej pory 
z punktu skorzystało ok. 2000 osób. 
Pracownicy punktu prowadzą także 
zajęcia z młodzieżą z tczewskich szkół, 
spotkania z rodzicami o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym, spotkania 
dla pedagogów szkolnych, wyjazdy 

szkoleniowe dla podopiecz-
nych, uczestniczyli w two-
rzeniu gminnego programu 
zapobiegania narkomanii. 

Tczewskie koło Pol-
skiego Stowarzyszenia 
Osób Upośledzeniem 
Umysłowym, którym od 
początku działalności czyli 
od 15 lat, kieruje Urszu-
la Giełdon, doceniono za 
całokształt pracy na rzecz 
budowania społeczeństwa 

obywatelskiego, za działalność zmie-
rzającą do rozwiązywania ważnych 
problemów społecznych w lokalnym 
środowisku. Koło powstało z potrzeby 
i inicjatywy pierwszych jego członków, 
którzy aktywnie uczestniczą w życiu 
tej społeczności, inicjują i włączają 
się w realizacje działań.

Jeszcze kilkanaście lat temu oso-
by niepełnosprawne spędzały czas 
w czterech ścianach, a rozrywką było 
dla nich oglądanie telewizji, dzisiaj, 
dzięki pracy m.in. PSOUU, są coraz 
bardziej widoczni – korzystają z edu-
kacji, terapii, ich prace biorą udział 
w wystawach, konkursach. Widać ich 
na paradach, festynach, są tam, gdzie 
dzieje się coś ważnego – już nie scho-
wanych wstydliwie za placami rodzi-
ców, opiekunów, ale jako pełnopraw-
nych członków naszej społeczności. 

Misją tczewskiego koła jest nie 
tylko dbanie o godność i szczęście 
osób niepełnosprawnych, praca na 
rzecz wyrównywania szans, ale także 
wspieranie rodzin, aby były w stanie 
sprostać ciężarowi wychowania i opie-
ki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Od 1993 r. przy ul. Wigury 84 
w Tczewie prowadzona jest terapia 
i rehabilitacja dorosłych osób niepeł-
nosprawnych w ramach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz dzieci i mło-
dzieży w Dziennym Centrum Aktyw-
ności. Warsztatowcy biorą udział 
w wielu imprezach organizowanych 
w mieście, a także sami je organizują. 
Ich prace można było oglądać na wy-
stawach m.in. Gdańsku, Starogardzie 
Gd., Warszawie, Druskiennikach, 
Paryżu, Brukseli, Witten. Otrzymują 
liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 
dwukrotnie nagrodę Bursztynowego 
Mieczyka, nagrody w ogólnopolskich 
konkursach organizowanych przez 
PFRON. W 2007 r. warsztatowcy 
zdobyli nagrodę w konkursie pla-
stycznym „Nikifory”, organizowanym 
przez fundację „Wspólna Droga”.

„Przystań” to miejsce, gdzie młodzież otrzymuje pomoc 
i rozwija zainteresowania.

Podopieczni PSOUU w Tczewie chętnie prezentują 
swoje artystyczne talenty.
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Sejm RP podjął jednomyślnie 
uchwałę w 90. rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Było to je-
dyne zwycięskie powstanie w naszych 
dziejach. W uchwale tej podkreślono: 
„Powstańcy wielkopolscy pozostaną 
w naszej historii przykładem patrioty-
zmu, miłości do Ojczyzny i gotowości 
służenia jej w każdej potrzebie”. 

Na 32. posiedzeniu Sejmu osta-
tecznie uchwalono ustawę o wo-
jewodzie i administracji rządowej 
w województwie oraz ustawę o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze 
zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w wo-
jewództwie. Ustawy te oznaczają dal-
szą decentralizację państwa, głów-
nie na poziomie regionalnym. Nadto 
Sejm podjął ustawy: O zabezpiecze-
niu emerytalnym pracowników orga-
nów bezpieczeństwa, O funduszach 
dożywotnich emerytur kapitałowych, 
O postępowaniu kompensacyjnym 
wobec przemysłu stoczniowego, 
O partnerstwie publiczno–prywat-
nym.

Na 32. posiedzeniu Sejmu uchwa-
lono m.in. następującą nowelizację 
ustaw: 1. Ustawa o pomocy pań-
stwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz refundacji ban-
kom wypłacanych premii gwarancyj-
nych, 2. Kodeks karny wykonawczy, 
3. Ustawa o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośrednie-
go, 4 Prawo o adwokaturze, ustawy 
o radcach prawnych oraz ustawy 
– Prawo o notariacie,  5. O uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działal-
ność na rzecz niepodległego Państwa 
Polskiego, 6. Kodeks postępowania 
karnego, 7. O promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, 8. O swo-
bodzie działalności gospodarczej.

Z aż ośmiu ustaw zawetowanych 
przez Prezydenta RP, Sejm skutecz-
nie odrzucił veto do 3 ustaw: O eme-
ryturach pomostowych,  O ochronie 
gruntów rolnych i leśnych i ustawę 
– Prawo o ustroju sądów powszech-
nych. Niestety Sejm nie zdołał odrzu-
cić veta do 3 ustaw prozdrowotnych. 
Z uwagi na zawetowanie ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawy 
z zakresu ochrony zdrowia, cały pa-
kiet ustaw naprawiających system 
opieki zdrowotnej został odrzucony, 

Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa

32. posiedzenie Sejmu RP
W dniach 16-19 grudnia 2008 roku odbyło się 32. posie-

dzenie Sejmu RP. Zostało ono zdominowane debatą nad 
8 vetami Prezydenta RP. Zakończyła się trudna batalia nad 
emeryturami pomostowymi. Na 32. posiedzeniu Sejmu poseł 
J. Kulas należał do najaktywniejszych parlamentarzystów. 

Ustawy te, z restrukturyzacją fi nan-
sową i planowanym wzrostem na-
kładów fi nansowych, mogły w istot-
ny sposób uzdrowić kulejący system 
służby zdrowia. Trzeba zauważyć, 
że veta prezydenckie pogrzebały 
roczny wysiłek prac nad pakietem 
6 ustaw reformujących system 
ochrony zdrowia. 

Poseł Jan Kulas zabierał głos 
podczas 32. posiedzenia Sejmu 
w kluczowych sprawach. Przy usta-
wach reformujących administrację 
publiczną, podniósł kwestie funkcjo-
nowania niezespolonej administracji 
rządowej w województwie oraz roli 
drugiego wojewody w województwie. 
Przy vecie do ustawy pomostowej 
zwrócił uwagę, iż przez 8 lat kolejne 
rządy i parlamenty uchylały się od 
przyjęcia tej ustawy. Przy vecie do 
3 ustaw prozdrowotnych, poseł prze-
strzegał przed skutkami dalszego 
zadłużania systemu opieki zdrowot-
nej. Zwrócił uwagę na brak alterna-
tywy dla pakietu ustaw zdrowotnych 
przygotowanych przez PO–PSL. 
W debacie nad świadczeniami eme-
rytalnymi dla funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa, J. Kulas ocenił, iż  
należy odebrać nienależne przywi-
leje tym, którzy represjonowali oby-
wateli walczących o wolność. Poseł 
wziął udział także w dyskusji nad 
„Informacją Prezesa Rady Ministrów 
na temat planowanych działań rządu 
służących przeciwdziałaniu przemocy 
wobec dzieci”. Poseł podkreślił kapi-
talną rolę zdrowej i prorozwojowej ro-
dziny. Państwo w jeszcze większym 
stopniu powinno wspierać rodzinę. 
Środki publiczne powinno zwiększyć 
się przede wszystkim w gimnazjach 
na zatrudnienie dodatkowych peda-
gogów i psychologów. Na szczeblu 
powiatowym większego wsparcia fi -
nansowego wymagają poradnie pe-
dagogiczno–psychologiczne. (…)

J. Kulas wygłosił oświadczenie 
w związku z jubileuszami przypada-
jącymi na 2009 rok. Poseł wyekspo-
nował przede wszystkim 70. rocznicę 
wybuchu drugiej wojny światowej, 
20. rocznicę upadku komunizmu 
i odbudowy demokracji w Polsce oraz 
10. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła 
II na Pomorze i do Pelplina.

Więcej na www.jankulas.pl. 
Biuro Poselskie

Posła Jana Kulasa

Ponad 50 wielkoformatowych fo-
tografi i wykonanych z sześciu róż-
nych pojazdów powietrznych przez 
Mariusa Jovaišę, litewskiego po-
dróżnika, fotografi ka i przedsiębior-
cę można było przez miesiąc oglą-
dać na wystawie pt. „Niewidziana 
Litwa”, otwartej w Muzeum Wisły.

– Autor zdjęć po zwiedzeniu nie-
mal całego świata doszedł do wniosku, 
iż krajobraz Litwy nie ustępuje urodą 
i malowniczością krajobrazom innych, 
znacznie częściej odwiedzanych 
przez turystów miejsc, postanowił 
więc pochwalić się nim przed światem 
– powiedziała podczas otwarcia ekspo-
zycji Teresa Boguszewska, wicedy-
rektor Centralnego Muzeum Morskiego. 
– Jovaiša zdecydował się na oryginal-
ną formę prezentacji – zdjęcia lotnicze. 
Aby je wykonać wzbijał się w powietrze 
51 razy, różnymi środkami transportu 
powietrznego (m.in. polskim samolo-
tem Wilga, balonem, helikopterem), 
spędził w powietrzu prawie 90 godzin. 
Podczas lotów wykonał blisko 20 tys. 
zdjęć. Efektem jego wysiłku jest nie tyl-
ko wystawa, ale również towarzyszący 
jej album o tym samym tytule, w któ-
rych znalazło się 250 pięknych zdjęć. 

Zdjęcia przedstawiają piękno li-
tewskiego krajobrazu: spowite mgłą 
meandry Niewiaży, nadmorskie 
klify, pierwotny las nad Punią, re-
zerwat na jeziorze Żuwinta. Dzięki 
spojrzeniu z lotu ptaka miejsca zna-
ne zyskały nowe oblicze (np. zało-
żenia architektoniczne starego mia-
sta w Wilnie czy zrujnowane molo 
w Šventoji).

 
Organizatorzy wystawy to Central-

ne Muzeum Morskie, Ambasada Re-
publiki Litewskiej w RP oraz Konsulat 
Republiki Litewskiej w Gdańsku.

Od 21 stycznia w Muzeum Wisły 
można oglądać wystawę fotogra-
fi czną „Wilia i jej brzegi. Śladami 
hrabiego Konstantego Tyszkiewi-
cza po 150 latach”.

W Muzeum Wisły

Niewidziana Litwa 
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O G Ł O S Z E N I A
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Tczewie  (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, 
tj. Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych „Metrix” w likwidacji, 
z siedzibą w Tczewie.

Nieruchomości położone są w Tczewie przy ul. H. Hass i oznaczone 
numerami działek 244–252, 205/1–205/11, 204/1–204/10, 203/1–203/4 
obr. 5 KW 15220 oraz 202/25–202/28 obr. 5 KW 20284.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie  (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości – lo-
kali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców.

Młodzieżowy samorząd rozpo-
czynający swoją pracę przywitali na 
pierwszej sesji przedstawiciele do-
rosłego samorządu miasta: Włodzi-
mierz Mroczkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej, jego zastępcy – Gra-
żyna Antczak i Kazimierz Ickiewicz 
oraz radny Krzysztof Korda będą-
cy opiekunem MRM. Samorządow-
cy starali się wprowadzić młodzież 
w arkana działalności na rzecz lokalnej 
społeczności, zachęcali do wsłuchi-
wania się w głos młodego pokolenia 
i forsowania rozwiązań, które uważają 
za potrzebne dla ich rówieśników.

– Cieszę się, że pomysł stworzenia 
w Tczewie Młodzieżowej Rady Miasta 
został zaakceptowany przez młodzież 
– powiedział prezydent Zenon Odya. 
– Ta struktura umożliwia kontakt 
z dorosłym samorządem miasta i prze-
kazywanie mu postulatów młodego 
pokolenia. Dzięki MRM tworzy się też 
grupa osób, której część w przyszło-
ści będzie chciała zaangażować się 
w działalność na rzecz miasta. Takim 
przykładem jest m.in. Krzysztof Kor-
da, dawniej radny Młodzieżowej Rady 
Miasta, dzisiaj również radny, ale już 
„dorosłej” Rady Miejskiej. MRM to do-

Młodzieżowa Rada Miasta zainaugurowała kolejną kadencję

Młodzi do dzieła 
24 osoby liczy Mło-

dzieżowa Rada Miasta 
kadencji 2008/2010, 
która zainaugurowała 
działalność w grud-
niu 2008 r. MRM działa 
w Tczewie już od 1997 r., 
skupia przedstawicieli 
wszystkich tczewskich 
szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
oraz Związku Harcer-
stwa Polskiego. 

skonałe miejsce, by wykazać się  ak-
tywnością i zdobyć doświadczenie w 
działalności społecznej.  Życzę Wam, 
aby praca w młodzieżowym samorzą-
dzie dawała Wam satysfakcję i uzna-
nie kolegów, których reprezentujecie.

Młodzi radni złożyli ślubowanie i 
odebrali legitymacje, wybrali również 
spośród siebie członków prezydium. 
Przewodniczącym MRM został Mate-
usz Dziudziel z Liceum Katolickiego. 
Na jego zastępcę wybrano Damiana 
Nowaczyka z tej samej szkoły. Se-
kretarzem MRM została Angelika 
Rutkowska reprezentująca Związek 
Harcerstwa Polskiego. Ponadto w 
skład prezydium MRM weszli: Żane-
ta Kowalkowska (ZHP) oraz Natalia 
Kaszubowska z I LO. 

Mirosław Pobłocki, wicepre-
zydent Tczewa, zapoznał młodzież 
z głównymi założeniami Strategii 
Rozwoju Miasta Tczewa. Młodzie-
żowa Rada Miasta zgłasza bowiem 
swojego przedstawiciela do Rady 
Strategii działającej przy prezyden-
cie miasta. Młodzi radni wybrali na 
swojego reprezentanta Karolinę 
Chamską z I LO. 

M.M.

Prezydium MRM, od lewej: Angelika Rutkowska, 
Mateusz Dziudziel, Damian Nowaczyk.

Członkowie 
Młodzieżowej Rady 

Miasta Tczewa
Zgodnie z zarządzeniem Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej 
wybory do Młodzieżowej Rady 
Miasta Tczewa przeprowadzono 
3 listopada 2008 r. Uprawnionych 
do głosowania było 5119 osób, 
oddano 3819 głosów, w tym 3674 
ważne. 

W wyniku wyborów członka-
mi Młodzieżowej Rady Miasta 

zostali:
Paula Wyczyńska – Gimnazjum Nr 1
Paulina Kobiela – Gimnazjum Nr 1

Izabela Rogaszewska – Gimnazjum 
Nr 2

Daria Szczepańska – Gimnazjum 
Nr 2

Małgorzata Szydlik – Gimnazjum 
Nr 3

Martyna Czapiewska – Gimnazjum 
Nr 3

Paweł Paluszkiewicz – Gimnazjum 
Katolickie

Paulina Turska – Gimnazjum Kato-
lickie

Karolina Chamska – I Liceum 
Ogólnokształcące

Natalia Kaszubowska – I Liceum 
Ogólnokształcące

Patryk Kloskowski – II Liceum 
Ogólnokształcące

Paulina Sajda– II Liceum Ogólno-
kształcące

Mateusz Dziudziel – Liceum Kato-
lickie

Damian Nowaczyk – Liceum Kato-
lickie

Karol Stopa – Zespół Szkół Tech-
nicznych

Paweł Holz – Zespół Szkół Tech-
nicznych

Marek Dunajski – Zespół Szkół 
Rzemieślniczych i Kupieckich

Maciej Ziółkowski – Zespół Szkół 
Rzemieślniczych i Kupieckich

Emil Narloch – Zespół Szkół Bu-
dowlanych i Odzieżowych

Marta Block – Zespół Szkół Budow-
lanych i Odzieżowych

Paulina Błażej – Specjalny Ośro-
dek Szkolno–Wychowawczy

Nikola Śliwka – Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy

Ąngelika Rutkowska – Związek 
Harcerstwa Polskiego 

Żaklina Kowalkowska – Związek 
Harcerstwa Polskiego 

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
oraz Centrum Edukacji Dorosłych 
nie wytypowano kandydatów do 
MRM. 
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Od kilku lat w Tczewie realizowane są programy eko-
logiczne mające na celu uświadomienie potrzeby i upo-
wszechnienie selektywnej zbiórki odpadów. 

Szkoły z terenu miasta przy współpracy z Pracownią 
Edukacji Ekologicznej realizowały następujące programy:
• „Moje miasto bez odpadów”, którego celem jest 

zbiórka makulatury, butelek plastikowych oraz puszek 
aluminiowych;

• „Recykling w mojej szkole” – obejmujący zbiórkę 
kartridży i tonerów do drukarek;

• konkurs „Zakręcone odkręcone”, którego celem jest 
wyrabianie nawyku odkręcania nakrętek z butelek pla-
stikowych i innych opakowań, gdyż zakręconych bute-
lek nie można sprasować i tym samym zmniejszyć ich 
objętości.  Konkurs polega na zbieraniu plastikowych 
nakrętek. 
Efektem realizacji powyższych programów było ze-

branie w okresie od 1.09.2007 do 31.12.2008 r. w sposób 
selektywny  85.142 kg  odpadów, które poddano recyklin-
gowi w tym:

Papier
kg

Alumi-
nium kg

Plastik 
kg

Szkło
kg

Baterie
kg

74 181,0 51 9 761,0 76 1 073

Ilość zebranych surowców wtórnych w przeliczeniu na 
1 ucznia przedstawia wykres.

Środowisko

Jak dbaliśmy o odzysk surowców w szkołach?
 W zbiórce baterii i kartridży rywalizacja wyglądała na-

stępująco:

 
 

Najlepsze wyniki w w/w programach i konkursach 
uzyskały Szkoła Podstawowa nr 12  i  Gimnazjum nr 3 
w Tczewie.

W br. szkolnym kontynuowane są kolejne edycje pro-
gramów i konkursów z zakresu gospodarki odpadami. 
Mamy nadzieję na dalszy udział placówek oświatowych 
oraz mieszkańców w selektywnej zbiórce odpadów.

Uroczyste rozdanie nagród i podziękowanie szko-
łom za ich wkład w ochronę środowiska odbędzie się 
w dniu 18.02.2009 r.  o godz. 13.30 w siedzibie Pracow-
ni Edukacji Ekologicznej w Tczewie. 

Ilość zebranych surowców wtórnych przez 1 ucznia 
w okresie od 1.09.2007 do 31.12.2009 (kg)

Konkurs „odkręcone – zakręcone”.
Ilość zebranych nakrętek przez 1 ucznia 

w okresie od 1.09.2007 do 31.12.2008 (kg)

Uczniowie w ramach konkursu „Zakręcone odkręcone” 
zebrali 2 miliony 313 tys. nakrętek.

Ilość zebranych baterii 
w okresie od 1.09.2007 do 31.12.2009 (kg)

Ilość zebranych kartridży
w okresie od 1.09.2007 do 31.12.2009 (kg)

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

83–110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 3, tel./fax (058)  531 76 41
www.pee.tczew.pl e–mail: pee@um.tczew.pl

Zakończyła się akcja 

Skorzystało 
Urząd Miejski w Tczewie przy współpracy z Polskim 

Towarzystwem Rejestracji i Identyfi kacji Zwierząt realizu-
jąc program „Podaj Łapę”, który ma na celu zapobieganie 
bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarno-epi-
demiologicznego miasta informuje, że bezpłatne czipowa-
nie psów zostało zakończone. Podczas blisko dwóch lat 
trwania akcji zaczipowano ok. 3 tysięcy czworonogów.

Od 1 stycznia 2009 r. kto będzie czipował psa, a zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/368/2006 z dnia 23 
lutego 2006 r., zmienioną Uchwałą Nr XIV/108/2007 – jest 
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Pracownia Edukacji Ekologicznej
 wspólnie z Gimnazjum nr 2 

w Tczewie
zaprasza do udziału w

X Miejskim Konkursie 
Ekologicznym

dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum.

Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

83–110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 3, tel./fax (058)  531 76 41
www.pee.tczew.pl e–mail: pee@um.tczew.pl

Posłowie rozpoczęli prace nad 
– fi rmowanym przez Ministerstwo 
Środowiska – projektem ustawy 
o bateriach i akumulatorach. Pierwsze 
czytanie projektu odbyło się 7 stycz-
nia 2009 r. Celem ustawy jest m.in. 
zminimalizowanie ujemnego wpływu 
baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów na środowi-
sko przez zmniejszenie w nich ilości 
substancji niebezpiecznych. Ponad-
to zakłada on uregulowanie kwestii 
właściwego zbierania odpadów tego 
rodzaju oraz ich recykling. 

W projekcie proponuje się m.in. 
żeby sklepy o powierzchni ponad 
25 m2, które sprzedają baterie i aku-
mulatory musiały przyjmować odpady 
z nich powstałe od klientów. Takie 
samo zadanie będą miały hurtownie. 

Zwiększenie liczby miejsc, w któ-
rych można będzie oddawać baterie 
i akumulatory ma usprawnić zbiera-
nie niebezpiecznych dla środowiska 
odpadów. Unia Europejska wymaga 
bowiem, aby do 2012 roku zbierano 
25 proc. zużytych baterii i akumulato-
rów przenośnych. 

Ustawa stanowić będzie transpo-
zycję do polskiego prawa wymagań 
dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 wrześ-
nia 2006 r. w sprawie baterii i akumu-
latorów oraz zużytych baterii i akumu-
latorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG. 

Dokument został skierowany do 
dalszych prac w Komisjach Gospo-
darki i Ochrony Środowiska. 

Przypomnijmy także, że projekt 
ustawy przewiduje prowadzenie przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środo-
wiska rejestru przedsiębiorców wpro-
wadzających do obrotu baterie lub 

Aktualności w sprawie odpadów niebezpiecznych

Sejm rozpoczął prace nad projektem 
ustawy o bateriach i akumulatorach

akumulatory oraz prowadzących za-
kłady przetwarzania zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów. Umożliwi 
to realizację celów dyrektywy 2006/66/
WE oraz przeprowadzanie przez wo-
jewódzkiego inspektora ochrony śro-
dowiska kontroli ww. podmiotów.

Obowiązkiem wprowadzające-
go baterie lub akumulatory jest zor-
ganizowanie i sfi nansowanie systemu 
zbierania, przetwarzania, recyklingu 
i unieszkodliwiania zużytych baterii 
i akumulatorów. Natomiast w przy-
padku wprowadzającego baterie lub 
akumulatory przenośne – dodatkowo 
osiągnięcie wymaganego poziomu 
zbierania. Obowiązki te mogą być 
realizowane przez niego samodziel-
nie albo za pośrednictwem innych 
podmiotów, na podstawie zawartej 
umowy. Należy przy tym zauważyć, 
iż odpowiedzialność za prawidłową 
realizację obowiązków, pomimo tego, 
że ich wykonanie zostało przekazane 
innym podmiotom, będzie spoczywać 
na wprowadzającym baterie lub aku-
mulatory. Ponadto wprowadzający 
baterie lub akumulatory może wpro-
wadzać tylko oznakowane baterie 
i akumulatory, zgodnie w wymogami 
zawartymi w projekcie ustawy. 

Więcej na: www.mos.gov.pl

bezpłatnego czipowania psów

3 tysiące czworonogów
to obowiązek każdego właściciela 
psa, będzie musiał dokonać opłaty 
zgodnie z obowiązującą ceną w ga-
binetach weterynaryjnych na terenie 
miasta Tczewa.

Zabieg implantacji jest bezboles-
ny dla czworonoga, na oznakowanie 
wystarczy chwila, mikroczip jest bio-
kompatybilny i nie powoduje żadnych 
reakcji alergicznych. Wszystkie psy 

znakowane przez le-
karzy współpracują-
cych z Polskim Towa-
rzystwem Rejestracji 
i Identyfi kacji Zwierząt 
otrzymują podczas znako-
wania plastikowy pasek przy-
wieszany na obroży.

Osoba, która znajdzie oznakowa-
ne czipem zwierzę, z przywieszonym 

Konkurs odbędzie się 27 mar-
ca 2009 r. (piątek) o godzinie 13:40 
w Gimnazjum nr 2 w Tczewie, 
ul. Południowa 6.

Uczniowie zgłoszeni do udziału 
w konkursie powinni wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami z zakresu eko-
logii i ochrony środowiska, zdobytymi 
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyj-
nych, spotkaniach w Pracowni oraz 
ogólnym oczytaniem dotyczącym 
tematu. Zadania konkursowe będą 
uwzględniały także problematykę od-
padową oraz wpływ działań człowieka 
na stan środowiska naturalnego.

Wytypowanych przez szkoły 
uczestników konkursu należy zgła-
szać do dnia 11.03.2009 r. /należy 
podać dane ucznia, nr szkoły, na-
zwisko nauczyciela prowadzącego/

Zgłoszenia przyjmuje pani Kata-
rzyna Świątkowska w Gimnazjum 
nr 2 w Tczewie 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 konkur-

sie i życzymy sukcesów.
Organizatorzy:
Katarzyna Świątkowska i Anna 

Peichert

do obroży paskiem 
identyfikacyjnym, 
może skontaktować 

się z biurem PTRIZ 
dzwoniąc pod cało-

dobowy telefon umiesz-
czony na pasku. Uzyska tam 

informacje na temat kroków, które 
musi poczynić, aby zwierzę wróciło 
bezpiecznie do właściciela.
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W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Tczewska Fara miała wiele szczęś-
cia w historii – przetrwała w tak dobrym 
stanie blisko 600 lat i trafi ała na bardzo 
dobrych opiekunów.

 Jednym z nich był proboszcz okre-
su międzywojennego – Aleksander 
Kupczyński. 

Urodził się w 1873 r. w małej wiosce 
Paliwodzizna, niedaleko Lipna pod To-
runiem. Jego ojciec był nadleśniczym, 
powstańcem  styczniowym. Przyszły 
tczewski proboszcz uczęszczał do 
szkoły w Chełmży, a następnie do Col-

legium Marianum w Pelplinie. Uczył się także w gimnazjum 
w Brodnicy, gdzie należał do tajnej organizacji fi lomackiej. 
W latach 1891 – 1893 pełnił funkcję jej przewodniczącego. 
W 1893 r. zdał maturę i rozpoczął studia w Seminarium Du-
chownym w Pelplinie. Ukończył je cztery lata później zostając 
jednocześnie duchownym katolickim. Był wikarym w Pręgo-
wie, Chełmży, Subkowach i w Nowym nad Wisłą. 

Jako  proboszcz w parafi i Wielki Garc odnowił gruntownie 
kościół, postarał się o nowy dzwon, przebudował plebanię. 
Należał do Towarzystwa Czytelni Ludowych, które propago-
wało książki w języku polskim. Wspierał działalność „Pielgrzy-
ma”, największego polskojęzycznego czasopisma na Pomo-
rzu Gdańskim. 

Jego propolska postawa nie podobała się władzom nie-
mieckim. Pod koniec I wojny światowej Kupczyński musiał 
się ukrywać. Po plebiscycie zarządzonym przez mocarstwa 
obradujące w Wersalu, ofi cjalnie przejmował polskie gminy 
położone na prawym brzegu Wisły. 

Aleksander Kupczyński (1873 – 1941)
Kupczyński nie stronił od bezpośredniej działalności poli-

tycznej. Już w czasach zaborów startował, nieudanie, do sej-
mu pruskiego. W czasach niepodległej Polski został posłem. 
Należał do czołowych działaczy Narodowej Demokracji na 
Pomorzu Nadwiślańskim.

24 listopada 1926 r. został powołany na probostwo tczew-
skie. Już wcześniej był związany z naszym miastem. W 1907 
roku założył tu oddział Towarzystwa Ludowego, najważniej-
szej organizacji polskiej na Pomorzu Gdańskim pod zabora-
mi, do której należało ok. 15000 ludzi.

Czynił wiele starań, aby odnowić najstarszą tczewską 
świątynię. Niestety lata kryzysu gospodarczego oraz trudne 
położenie Polski na arenie międzynarodowej nie pozwoliło 
A. Kupczyńskiemu na zrealizowanie wielu pomysłów. Przed 
wybuchem II wojny światowej, w 1939 r., wydał małą książecz-
kę – Fara św. Krzyża w Tczewie, opisującą historię i stan ów-
czesny kościoła, którym się opiekował. 

W 1940 r. został aresztowany przez hitlerowców. Został 
zwolniony, jednak zabroniono mu przebywać na terenie Po-
morza. Przeniósł się do Berlina, gdzie mieszkał u Bernarda 
Steina, wikarego tczewskiego. Kupczyński miał pracować 
w jednej z parafi i w Essen, ale gauleiter Pomorza Albert For-
ster napisał o księdzu: Kupczyński świetnie mówi po niemie-
cku, ale w sercu jest Polakiem. 31 marca 1941 r. proboszcz 
tczewskiej Fary zmarł.

Piotr Paluchowski

Na podstawie: 
Postacie z Kociewia,  pod red. K. Ickiewicza i K. Kordy, Tczew 2006.
J. Więckowiak, Kościół katolicki w Tczewie, Pelplin 2001.
Zdjęcie: ze zbiorów Jana Romeyko-Hurko

Sytuacja ekonomiczna Polski po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. była 
niezwykle ciężka. Za jeden z kluczo-
wych elementów jej poprawy uznawano 
odzyskanie przez Polskę dostępu do 
morza. Dla Polaków wydawało się jas-
ne, iż dostęp ten uzyska za pośredni-
ctwem Gdańska. Na konferencji w Wer-
salu zadecydowano jednak z Gdańska 
i okolic utworzyć Wolne Miasto Gdańsk. 
Polska uzyskała cienki pas nabrzeża, 
bez większego portu. Tymczasem poja-
wiła się szansa eksportu węgla z Polski. 
Długotrwałe strajki w Wielkiej Brytanii 

poprawiły koniunkturę na polski towar. Brakowało jednak por-
tów, które mogłyby zapewnić dostateczną ilość przeładunku. 
Podjęto więc decyzję o budowie portu rzecznego w Tczewie. 
Jednym z głównych orędowników tego pomysłu był minister 
przemysłu i handlu – Eugeniusz Kwiatkowski. 

Urodził się w Krakowie 30 grudnia 1888 r. Pochodził 
z rodziny inteligenckiej, jego ojciec był z wykształcenia praw-
nikiem. Dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym w Czer-
nichowach. W 1898 r. rozpoczął edukację w gimnazjum we 
Lwowie. Nie był zbyt pilnym uczniem, być może to spowo-
dowało decyzję o przeniesieniu go do słynącego z rygoru 
i wysokiego poziomu nauczania Gimnazjum Jezuickiego 
w Bąkowicach. Maturę zdał już ze złotym medalem. Podjął stu-
dia na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. 
Aktywnie działał w polskich ruchach niepodległościowych. Na 
prośbę matki, która obawiała się konsekwencji działalności 
politycznej syna, przeniósł się na studia w Monachium. Rok 
po ich zakończeniu wstąpił w związek małżeński z Leokadią, 
z którą miał troje dzieci. W okresie I wojny światowej walczył 
w legionach polskich. Po odzyskaniu niepodległości pracował 
jako inżynier chemik na stanowisku dyrektora technicznego 
w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. 
Kluczowym momentem dla jego kariery okazał się przewrót 
majowy, po którym prezydent  Ignacy Mościcki zarekomen-
dował go na stanowisko ministra przemysłu i handlu w rzą-

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (1888 – 1974)
dzie Kazimierza Bartla. Pełnił tą funkcję od 1926 do 1930 r. 
Jednym z jego najważniejszych osiągnięć była budowa portu 
w Gdyni, dla Tczewa jednak budowa portu rzecznego. Tczew-
ski  port należał do największych zakładów pracy w mieście. 
Uroczyste otwarcie portu, który należał do towarzystwa „Wisła 
Bałtyk”, odbyło się 12 grudnia 1926 r. Na uroczystościach nie 
mogło zabraknąć ministra Kwiatkowskiego. Uroczystości roz-
poczęto od specjalnego nabożeństwa. Następnie wciągnięto 
fl agę towarzystwa na maszt. Grupa specjalnych gości została 
zaproszona na holownik, na którym miała odbyć krótki rejs po 
Wiśle. Pogoda jednak pokrzyżowała plany wycieczki: było tak 
zimno, że nawet trunki, które się na statku znalazły w obfi to-
ści, niewiele pomagały do rozgrzania pasażerów. 

E. Kwiatkowski przeszedł do historii jako wybitny polityk 
i ekonomista. Stworzył 4-letni plan inwestycyjny przewidujący 
rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego 
kraju oraz przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbu-
dowy przemysłu. Był autorem  planu Centralnego Okręgu 
Przemysłowego i koordynatorem jego budowy. II wojnę świa-
tową spędził na emigracji. Po 1945 r. zajmował się głównie 
pracą naukową. W ten sposób odciął się od władz PRL, przez 
które był szykanowany. Zmarł w Krakowie 22 sierpnia 1974 r., 
w trzy dni po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Gdańskiego. 

Michał Maryniak

Źródła:
Rummel J., Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980.
Opracowania:
Ciemiński R., Eugeniusza Kwiatkowskiego myśl morska i pomor-

ska, Gdańsk 1983.
Guzicki L., Żurawicki S., Polscy ekonomiści XIX i XX wieku, War-

szawa 1984.
Ciesielski C., Kwiatkowski Eugeniusz Kwiatkowski, [w:] Słownik 

Biografi czny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. Stanisława Gier-
szewskiego, tom II, Gdańsk 1994.

Zdjęcie:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/a/a4/Euge-
niusz_kwiatkowski.gif
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Prawosławie w CWRDW

Ikonostas Podlaski

Do 8 lutego w Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły 
można oglądać wystawę fotografi cz-
ną „Ikonostas Podlaski”. Wystawa 
jest owocem osobistych pasji człon-
ków Gdańskiego Towarzystwa Twór-
czości Fotografi cznej, którzy dostrze-
gają i cenią wielowątkowość polskiej 
kultury, a także mistyczne piękno 
religijności prawosławnej. Zdjęcia 
powstawały w roku 2008, począwszy 
od rejestracji Święta Jordanu nad rze-
ką Supraśl w Gródku, czyli pamiątki 
Teofanii, a uzupełniły je rejestracje 
podczas pobytów w ośrodkach kultu 
prawosławia na Podlasiu: Grabarce, 
Jabłecznej i Koterce.

Tematyką przedstawianych zdjęć 
jest szeroko pojęta dokumentacja 
zjawisk etnografi cznych, prezentacji 
archaicznej obrzędowości ludowej 
i religijnej, której nie wyrugował z ludz-
kiego życia tzw. postęp cywilizacyjny. 
W podlaskich klimatach prawosław-
nej gorliwości, kultywowaniu tradycji 
ojców, żywej religijności codziennej, 
uwidacznia się głębszy sens ludzkie-
go życia, jego dostojeństwo i wartość, 
pomimo że nie towarzyszy temu mate-
rialny dostatek. Zdjęcia przedstawiają 
także mistyczny charakter religijności 
prawosławnej, żarliwość wyznawców 
podczas pielgrzymek i ceremonii reli-
gijnych, piękno sztuki sakralnej i nie-
zmienną od lat obrzędowość. 

Autorami wystawy są członkowie 
GTTF, będący równocześnie po-
mysłodawcami i inicjatorami całości 
przedsięwzięcia, a także goście za-
proszeni, czyli fotografi cy gdańscy 
i wybitni fotografi cy polscy.

Wystawie fotografi cznej „Ikono-
stas Podlaski” towarzyszy multime-
dialny pokaz wystroju wnętrza soboru 
św. Trójcy w Hajnówce, gdzie corocz-
nie odbywa się Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Cerkiewnej, a także 
ekspozycja albumów i książek o te-
matyce prawosławnej.

Skarb tczewski na wystawie w Centrum

Jesienią 1976 roku w Tczewie, 
na osiedlu Suchostrzygi, przy ulicy 
Rutkowskiego 21, dokonano od-
krycia tzw. „Skarbu tczewskiego”, 
który wzbogacił zbiory Muzeum Ar-
cheologicznego w Gdańsku. Były to 
fragmenty naczynia oraz 919 sztuk 
srebrnych monet nowożytnych, któ-
re zostały odkryte przypadkowo 
podczas prac ziemnych, wykonując 
wykop pod kolektor. Na głębokości 
ok. 80 cm od poziomu ulicy łyżka ko-
parki uszkodziła gliniane naczynie, 
z którego wysypały się owe monety. 
W odległości ok. 4 m od naczynia 
znaleziono jamę workowatego kształ-
tu o średnicy 170 cm i głębokości 180 
cm. Odkryto w niej 15 fragmentów ce-
ramiki nowożytnej i fragmenty kości 
zwierząt. „Skarb tczewski” składa się 
wyłącznie z monet srebrnych emito-

wanych w mennicach polskich, litew-
skich pruskich i saskich. Największą 
część znalezionych monet, bo aż 
408 sztuk, stanowiły polskie szósta-
ki koronne Jana Kazimierza. Wśród 
polskich monet znalazły się również 
takie jak: Jan III Sobieski, Zygmunt III 
Waza, August II. Znaczną część sta-
nowiły również monety pruskie, takie 
jak Fryderyk Wilhelm, Fryderyk III,
Fryderyk I król, Fryderyk Wilhelm 
król. Mimo wielu starań służb porząd-
kowych i konserwatorskich, część 
odnalezionych monet (ok. 100 – 300 
sztuk) dostała się w ręce prywatnych 
zbieraczy.

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wi-
sły zaprasza na wystawę „Skarb tczewski”. Wernisaż 
odbędzie się 29 stycznia o godz. 18.00. Ekspozycja 
czynna będzie do końca 2009 r. Wstęp wolny. 
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