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PANORAMA MIASTAPANORAMA MIASTA

T C Z E W

731 dni – tyle wskazywał zegar elektroniczny uruchomiony przed Urzędem Miejskim 
w Dniu Tczewa – 30 stycznia. Zegar odlicza czas do wielkiego jubileuszu 750-lecia nada-
nia praw miejskich Tczewowi. Komitet obchodów jubileuszu już od kilku miesięcy pracuje 
nad programem uroczystości, które zostaną zainaugurowane 30 stycznia 2010 roku. 
Wśród wstępnych propozycji jest m.in. rock-opera i wielki koncert muzyki rockowej. Do 
dyskusji nad programem zaproszeni zostali także mieszkańcy Tczewa. 

Więcej na str. 3 oraz 18-19.

ZEGAR RUSZYŁ
• Co piąta złotówka 

na rozwój 
- inwestycje 2008

• Tczewianin Roku 2007 
- prezydent przyznał 

trzy wyróżnienia

• Nagrody dla najlepszych 
sportowców i trenerów

• Mamy logo 
750-lecia miasta

• Wędrówka przez historię 
Tczewa - wystawa 

w Centrum 
Wystawienniczo-Regional-

nym Dolnej Wisły

• Wieża Ciśnień 
pod rządami 

Braci Kurkowych

WYPEŁNIJ 
ANKIETĘ 

dotyczącą obchodów 
750-lecia miasta - str. 18.

750-LECIE MIASTA TCZEWA
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Rowerowy Tczew w Belgii
Na Międzynarodowej Konfe-

rencji Cyklistów BYPAD w Leu-
ven w Belgii  była mowa m.in. 
o Tczewie i naszych pomysłach 
na rozwój komunikacji rowe-
rowej. Efektem konferencji bę-
dzie przeprowadzenie w Tcze-
wie przez międzynarodowych 
ekspertów audytu rowerowego 
zgodnego ze standardami BY-
PAD. Będzie to pierwsza tego 
typu kontrola w Polsce.

Na konferencji Tczew repre-
zentowali członkowie Pomorskiego 
Stowarzyszenia „Wspólna Europa”, 
z którym miasto łączy umowa  podpisana w 2007 r. Przedmiotem współpracy  
jest m.in. uczynienie Tczewa miastem przyjaznym dla rowerzystów. Naszym 
wspólnym działaniem był m.in. „Dzień bez samochodu” we wrześniu ubie-
głego roku. 

W konferencji, której rezultatem jest także wyszkolenie europejskich 
audytorów rowerowych, wzięło udział 40 osób z całej Europy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe, które zostały przygotowane 
na tczewski „Dzień bez samochodu.” 

Przedmiotem audytu ma być zebranie informacji na temat funkcjo-
nowania komunikacji rowerowej w Tczewie, możliwości jej rozwoju, in-
frastruktury rowerowej itp. Już 14 marca do Tczewa przybędzie dr Bern-
hard  Ensink, dyrektor generalny Europejskiej Federacji Cyklistów, aby 
się zapoznać z prowadzonymi w Tczewie działaniami związanymi z roz-
wojem infrastruktury rowerowej  Dr Ensink spotka się z młodzieżą z I LO, 
z przedstawicielami samorządu miasta Tczewa oraz Martą Chełkowską, 
dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. 

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Czesław Roczyński
Urodził się w 1965 roku, w Starogardzie Gdańskim. 

W Radzie Miejskiej Tczewa zasiada po raz pierwszy, jako 
osoba bezpartyjna. W obecnej kadencji jest członkiem 
klubu radnych „Porozumienie na Plus”. 

Pracuje w Komisji Finansowo-Budżetowej - jako za-
stępca przewodniczącego oraz w Komisji Edukacji, Kul-
tury i Kultury Fizycznej - jako członek. 

Do Rady Miejskiej kandydował z osiedla Śródmieście, jednak intere-
suje się sprawami wszystkich mieszkańców Tczewa. Pracując w Radzie 
Miejskiej chciałby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, jakość dróg, 
estetykę miasta, a szczególnie osiedla Śródmieście, zwiększyć liczbę 
i jakość boisk sportowych tak, aby mieszkańcy mogli miło i bezpiecznie 
spędzać czas na swoim osiedlu. Marzeniem radnego jest, aby młodzi 
mieszkańcy Tczewa mieli optymalne warunki do zdobywania wiedzy i po-
znawania kultury, co w przyszłości ułatwi im start w dorosłe życie.

Studia magisterskie ukończył na WSP w Bydgoszczy, podyplomowe:  
informatykę na Uniwersytecie Gdańskim, pedagogikę obronną – Akade-
mia Marynarki Wojennej w Gdyni, matematykę – Wyższa Szkoła Ekono-
miczno-Humanistyczna w Elblągu. 

Od 20 lat jest nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Obecnie spra-
wuje funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego 
Garnuszewskiego w Tczewie. Za swoją pracę w 2006 r. otrzymał nagrodę 
Starosty Tczewskiego. 

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego pasją są podróże po Polsce 
i świecie, a także czytanie książek. Czas wolny najchętniej spędza w gro-
nie rodzinnym i wśród przyjaciół. 

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
Prezydent Miasta, Zenon Odya przyjmuje interesantów – w środy od godz. 1400 do 1600.
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 do 1645.

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

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

60275 osób, w tym 59246 na pobyt stały i 1029 na pobyt czasowy. 
Od początku stycznia 2008 r. przybyło 4 mieszkańców miasta.

XVII SESJA
Proponowany porządek obrad XVII sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 lutego 
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 31 stycznia 2008 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6.  Informacja Skarbnika Miasta wyjaśniająca przyczyny od-

mowy podpisania protokołu z  kontroli „Podatek od nie-
ruchomości w kontekście zmian przeznaczenia gruntów 
rolnych na budowlane”.

7.  Przedstawienie przez Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Mieniem Komunalnym uwag dotyczących kontroli „Poda-
tek od nieruchomości w kontekście zmian przeznaczenia 
gruntów rolnych na budowlane”.

8.   Wystąpienie pokontrolne Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej dotyczące przeprowadzonej kontroli „Podatek 
od nieruchomości w kontekście zmian przeznaczenia 
gruntów z rolnych na budowlane”.

9. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych 
w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2008 r. 

II . Część druga:
10. Informacja z realizacji stypendiów szkolnych o charakte-

rze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w 2007 r.

11. Przyjęcie informacji z działalności komisji stałych Rady 
Miejskiej za 2007 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1  zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz od-

płatności za posiłki przygotowywane  w tych stołów-
kach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Tczew,

12.2  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
Tczewskiego Centrum Kultury jako instytucji kultury,

 12.3  wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Tczewskiego 
do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Układ drogo-
wy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie – Etap I”,

12.4  nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tczewie,
12.5  zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008,

12.6  porozumienia międzygminnego,
12.7  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

12.8  Inicjatyw Obywatelskich mieszkańców Tczewa,
12.9  przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzy-

szenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska 
Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

13.  Opinia Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały Rady 
Powiatu dot. likwidacji samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Tczewie z 29 stycznia 2008 r.

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



www.bip.bazagmin.pl/tczew/                                                                                                                                 www. tczew.pl

3

Krótko
• Nagrody też opodatkowane

Przypominamy, że przy przyznawaniu 
nagród samorządu miasta za długoletnie po-
życie małżeńskie, jubilaci otrzymają pisemną 
informację następującej treści:

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że 
z tytułu otrzymanej nagrody za długoletnie 
pożycie małżeńskie, otrzymają Państwo (do 
końca lutego 2009 r.) informację PIT - 8C.

Kwotę nagrody z PIT 8C należy uwzględ-
nić w rozliczeniu rocznym podatku dochodo-
wego i do końca kwietnia 2009 r.  zapłacić 
podatek oraz złożyć w urzędzie skarbowym 
rozliczenie roczne PIT.

Bliższych informacji można zasięgnąć 
w Wydziale Budżetu Urzędu Miejskiego, pl. 
Piłsudskiego 1,  pok. 6 (pawilon), tel. 058 
77 59 323. Tam również nagrodzeni jubilaci 
mogą liczyć na pomoc przy wypełnieniu ze-
znania podatkowego.

• Radna pomoże wypełnić PIT
Radna Miasta i Przewodnicząca  Rady 

Osiedla Suchostrzygi I Gertruda Pierzynow-
ska rozpoczyna akcję bezpłatnej pomocy 
wszystkim, którzy mają kłopoty ze sporzą-
dzeniem rocznego zeznania podatkowego 
za 2007 rok (PIT-36, PIT 37). Wystarczy  
przyjść do Osiedlowego Domu Kultury SM  
Suchostrzygi ul. Żwirki 49 w każdy wtorek 
miesiąca.

• Musicale na Dzień Kobiet
Centrum Kultury i Sztuki serdecznie za-

prasza na spektakl muzyczny z okazji Dnia 
Kobiet „Musicale, Musicale” oparty na tre-
ści najsłynniejszych piosenek musicalowych. 
Koncert odbędzie się 8 marca 2008 r o godz. 
19.00 w sali widowiskowej CKiS. W progra-
mie piosenki z musicali takich jak: Kabaret, 
Hair, Skrzypek na dachu, Grease, West 
Side Story, Mamma Mia, Beauty and the 
Beast, Chicago i inne. 

• Wymień dowód
1 kwietnia br. mija termin ważności „ksią-

żeczkowych” dowodów osobistych. Przy-
pominamy, że Biuro Dowodów Osobistych  
czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki w godz. 7.30 do 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 głów-
nym Urzędu Miasta oraz można je pobrać ze 
strony internetowej Biuletynu Informacji Pub-
licznej: www.bip.bazagmin.pl/tczew

Aktualności

Na ostatnim spotkaniu Komitetu obcho-
dów jubileuszu 750-lecia, 18 lutego, oma-
wiano propozycje zgłoszone przez zespoły 
ds. kultury, sportu i edukacji, wydawnictw, 
rewitalizacji oraz Biuro Promocji. Wśród 
zaaprobowanych już  propozycji  jest m.in. 
wystawienie rock-opery na podstawie fak-
tów historycznych związanych z założeniem 
miasta przez księcia Sambora II. Przed-
sięwzięcie miałoby być zrealizowane przy 
współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni 
lub Operą Bałtycką w Gdańsku, a libretto 
i muzykę napisaliby znani polscy artyści. 
Byłoby to wielkie przedstawienie z udziałem 
solistów, chóru, baletu i orkiestry. Spektakl 
nawiązywałby do czasów historycznych, ale 
nie zabrakłoby w nim współczesnych odnie-
sień. Zespół do spraw kultury zaproponował 
również zorganizowanie wielkiego koncertu 
muzyki rockowej z udziałem gwiazd polskiej 
estrady oraz wybitnego artysty zagraniczne-
go. Duże zainteresowanie wzbudziła także 
propozycja zorganizowania wielkiej parady 
w historycznych strojach. Impreza miałaby 
być przygotowana we współpracy z profe-
sjonalnym reżyserem, choreografem, sceno-
grafem. Zaproponowano także zatrudnienie 
instruktora chodzenia na szczudłach, który 
poprowadziłby warsztaty z chętnymi ucznia-
mi i przygotował jedną z sekwencji parady. 

Aprobatę członków komitetu wzbudził 
pomysł inscenizacji bitwy pod Tczewem, któ-
ra rozegrała się 22 lutego 1807 r. Wśród pro-
pozycji znalazła się także m.in. rewia orkiestr 
dętych oraz bardzo wiele wystaw, spotkań, 
wydawnictw – od publikacji naukowych, hi-
storycznych, po regionalne, turystyczne. Ze-
spół ds. edukacji  zaproponował m.in. pokaz 
mody na przestrzeni wieków, konkursy wie-

Rock-opera i historyczna parada

Rok 2010 – wielki jubileusz, wielkie imprezy

dzy o Tczewie oraz próbę rekonstrukcji życia 
codziennego dawnych tczewian. W działania 
te bardzo aktywnie ma zostać włączona mło-
dzież, szkoły, przedszkola. Zespół do spraw 
sportu postawił na  wielkie  imprezy, również 
o charakterze międzynarodowym. Wśród 
nich są m.in.  siatkówka plażowa non – stop 
(5 dni) – impreza, którą można będzie zgłosić 
do księgi rekordów Guinnessa, międzypań-
stwowy mecz piłki ręcznej kobiet, międzyna-
rodowy turniej Baby Basket Cup oraz wielki 
otwarty turniej Street Ball. W Tczewie można 
by także zorganizować pomorskie obchody 
Światowego Dnia Turystyki oraz Ogólnopol-
ski Zlot Przewodników i Pilotów Wycieczek. 

Ponadto propozycje dotyczą wybicia 
jubileuszowych monet, medalu, pieczęci, 
znaczka pocztowego, makiet tczewskich 
obiektów historycznych, przygotowania kon-
ferencji naukowej. 

Zanim zapadną jakiekolwiek decyzje na 
temat szczegółowego programu obchodów 
jubileuszu, konieczne będzie oszacowanie 
kosztów proponowanych przedsięwzięć 
i technicznych możliwości ich realizacji. 
Niektóre z nich, chociaż bardzo interesu-
jące, wymagałyby ogromnych nakładów 
i niezbędne będzie przeanalizowanie czy 
na ich realizację będzie stać budżet miasta, 
czy można będzie liczyć na sponsorów. Na 
kolejnym spotkaniu - 14 marca, członkowie 
komitetu przeanalizują wyniki ankiety, którą 
publikujemy na str. 18 „PM” oraz na stronie 
internetowej www.tczew.pl Wyniki ankiety 
wykażą, jakie formy obchodów jubileuszu 
najbardziej interesują tczewian. Podczas ko-
lejnego spotkania ustalony ma zostać także 
m.in. skład komitetu honorowego jubileuszu. 

M.M.

Obrady członków Komitetu obcho-
dów jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa.

Centralne Muzeum Morskie rozstrzyg-
nęło konkurs na opracowanie projektu kon-
cepcyjnego wystaw i wnętrz ekspozycyjnych 
Muzeum Wisły w Tczewie.

Na konkurs wpłynęło 7 prac projekto-
wych. Sąd konkursowy pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Pniewskiego jednomyślnie 
dopuścił do oceny wszystkie prace jako speł-
niające wymagania określone w regulaminie 
konkursu i wybrał trzy najciekawsze projekty 
przyznając  nagrody dla autorów i zespołów 
projektowych. Laureatem pierwszej nagrody 
został Rafał Dętkoś z Sopotu. Sąd konkur-
sowy uznał, że opracowanie spełnia wszyst-
kie warunki dotyczące opracowania wnętrz 
przeznaczonych na Muzeum Wisły w Tcze-

Muzeum Wisły

Jest już projekt na zaaranżowanie wnętrz
wie. Autorzy zaprojektowali logiczny ciąg ko-
munikacyjny dla osób w różnym wieku, które 
mają zamiar obejrzeć eksponaty w muzeum w 
sposób urozmaicony, dobrze oświetlony i czy-
telny. Projektowane wnętrza pokazane atrak-
cyjnie, z dużą ilością ciekawych rozwiązań 
ekspozycji planszowo-grafi cznej oraz umiej-
scowienia obiektów przestrzennych. Opraco-
wanie cechuje znakomite wyczucie kompozy-
cyjne oraz dojrzałość projektowa i artystyczna 
autorów – uznali jurorzy.

II nagrodę przyznano Rafałowi Setlako-
wi z Gdańska, III nagrodę - Adamowi Role-
wiczowi z Warszawy.

Autor zwycięskiej pracy, po negocja-
cjach z dyrekcja placówki, będzie miał moż-

liwość zaaranżowania wnętrz w oparciu 
własną koncepcję. Wszystkie prace, któ-
re wpłynęły na konkurs są prezentowane 
w formie plansz na I piętrze Muzeum Wisły 
w Tczewie. Przypominamy, że w placówce 
można zwiedzić także wystawę związaną 
z historią kajakarstwa oraz fotografi e nadwi-
ślańskich krajobrazów. 

Od 30 stycznia br. 
zegar zainstalowany 
przed Urzędem Miej-
skim odlicza dni do 
rozpoczęcia Roku Ju-
bileuszowego. W 2010 
roku Tczew obchodzić 
będzie 750-lecie na-
dania praw miejskich. 
Komitet obchodów ju-
bileuszu już od kilku 
miesięcy pracuje nad 
programem uroczysto-
ści, które zostaną za-
inaugurowane 30 stycznia 2010 r. Wśród wstępnych propozycji jest m.in. rock-opera, wielka 
parada w historycznych strojach oraz pieczenie rekordowej szarlotki. W ustalaniu programu ma 
pomóc organizatorom także ankieta adresowana do mieszkańców, którą publikujemy na 18 str.  

Prace konkursowe można zobaczyć na 
I piętrze Muzeum Wisły. 
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4 Samorząd

Dzień Tczewa to czas, gdy samorząd 
miasta w szczególny sposób honoruje 
tych, którzy w ciągu ostatniego roku naj-
bardziej zasłużyli się dla Tczewa. Obok 
laureatów nagród i wyróżnień Tczewia-
nin Roku, medali Pro Domo Trsoviensi, 
doceniani są także sportowcy i trenerzy. 
W tym roku nagrody, a w niektórych przy-
padkach także stypendia, przyznano 37 
osobom. Ich sylwetki przedstawiła Gra-
żyna Antczak, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej podczas uroczystej sesji.

Nagrody otrzymali:
• Urszula Kuncewicz – lekkoatletyka, 

MKS Sambor - srebrny medal w rzucie osz-
czepem w Mistrzostwach Polski Juniorów, 
brązowy medal w rzucie oszczepem w Mi-
strzostwach Europy Juniorów, członkini ka-
dry narodowej;

• Bartosz Grugiel - lekkoatletyka, MKS 
Sambor - srebrny medal w biegu na 300 m 
ppł w Małym Memoriale Janusza Kusociń-
skiego (Mistrzostwa Polski Młodzików);

• Alina Langowska - lekkoatletyka, MKS 
Sambor - brązowy medal w skoku wzwyż 
– Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego 
(Mistrzostwa Polski Młodzików)

• Paulina Bonna – lekkoatletyka, UKS 
„Krawiec” - II miejsce w skoku wzwyż w Ogól-
nopolskim Czwórboju Lekkoatletycznym;

• Łukasz Jurga - lekkoatletyka, AWFiS 
Gdańsk - drugie miejsce w skoku o tyczce w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów, 3 miej-
sce w skoku o tyczce na Mistrzostwach Polski 
Juniorów, członek Młodzieżowej Kadry Polski;

• Radosław Machniewicz – pływanie, 
MKS Sambor - złoty medal na 200 m stylem 
motylkowym oraz brązowy medal na 50 m 
stylem motylkowym na Letnich Mistrzo-
stwach Polski juniorów 16-letnich (nagroda 
i stypendium);

• Marcin Mokwa – pływanie, MKS Sambor 
- brązowy medal na dystansie 400 m stylem 
dowolnym na Zimowych Mistrzostwach Polski 
juniorów 15-letnich (nagroda i stypendium);

• Damian Mielewczyk – boks, MKS Wi-
sła - wicemistrz Polski Juniorów waga 64 kg, 
członek kadry narodowej (stypendium);

• Patryk Włodarczyk - pięciobój nowo-
czesny, MKS Sambor - srebrny medal Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w pięcioboju 
nowoczesnym w konkurencji trójbój nowo-
czesny, srebrny medal w sztafecie męskiej 
Mistrzostw Europy Juniorów w trójboju no-
woczesnym;

Samorząd uhonorował sportowców

Nagrody dla zawodników i trenerów
• Aneta Skonieczna - piłka 

ręczna, MKS Sambor - złota meda-
listka Turnieju Nadziei Olimpijskich, 
kwalifi kacja do szkolenia centralne-
go kadry juniorek młodszych na rok 
2007;

• Marta Tomczyk – piłka ręcz-
na, MKS Sambor - złota medalistka 
Turnieju Nadziei Olimpijskich, kwa-
lifi kacja do szkolenia centralnego 
kadry juniorek młodszych na rok 
2007;

• Kinga Polenz - piłka ręczna, 
Piotrkovia Piotrków Trybunalski 
- reprezentantka Polski na Mistrzo-
stwach Świata – Francja 2007, wi-
cemistrz Polski sezonu 2006/2007;

• Kamila Bieszek - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Martyna Hetmańska - piłka ręczna, 
MKS Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw 
Polski Juniorek;

• Emilia Nowicka - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Ewa Gołaszewska - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Magdalena Lipiak - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Monika Zielińska - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Natalia Wiącek - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Magdalena Mlotek - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Katarzyna Piotrowska - piłka ręczna, 
MKS Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw 
Polski Juniorek;

• Magdalena Urbańska - piłka ręczna, 
MKS Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw 
Polski Juniorek;

• Paulina Malinowska - piłka ręczna, 
MKS Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw 
Polski Juniorek;

• Ewelina Osowiecka - piłka ręczna, 
MKS Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw 
Polski Juniorek;

• Katarzyna Szlija - piłka ręczna, MKS 
Sambor - 8 miejsce w Finale Mistrzostw Pol-
ski Juniorek;

• Małgorza-
ta Szlija - piłka 
ręczna, MKS 
Sambor - 8 miej-
sce w Finale Mi-
strzostw Polski 
Juniorek;

• Justyna 
Szlija - piłka 
ręczna, MKS 
Sambor - 8 miej-
sce w Finale Mi-
strzostw Polski 
Juniorek;

• Robert 
Karnowski - piłka ręczna, MKS Sambor - 
trener juniorek, które wywalczyły 8 miejsce 
w fi nale Mistrzostw Polski Juniorek;

• Artur Wierzbicki - piłka ręczna, MKS 
Sambor - trener Anety Skoniecznej, Marty 
Tomczyk;

• Andrzej Langowski – lekkoatletyka, 
MKS Sambor - trener Bartosza Grugiel;

• Tadeusz Galiński - lekkoatletyka, MKS 
Sambor – trener Aliny Langowskiej;

• Jarosław Langowski - lekkoatletyka, 
MKS Sambor – trener Urszuli Kuncewicz;

• Edmund Antczak – lekkoatletyka, Klub 
Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk - trener 
Kadry Narodowej Kulomiotów;

• Sławomir Gdaniec – pływanie, MKS 
Sambor - trener Radosława Machniewicza;

• Mariusz Marut - pływanie, MKS Sam-
bor – trener Marcina Mokwy;

• Ryszard Kruża – boks, MKS Sambor 
- trener Damiana Mielewczyka;

• Karol Ulanowski – szachy, UKS Sko-
czek - I miejsce w kategorii chłopców do lat 
10 w Mistrzostwach Europy w Szachach 
Szybkich Amplico AIG Life (nagroda rzeczo-
wa z puli prezydenta miasta).

Grażyna Antczak przedsta-
wiła nagrodzonych.

Nagrody i stypendia otrzymało 37 osób.

Już drugi autobus promujący Tczew 
pojawił się na linii nr 50 (Tczew - Gdańsk 
– Tczew) obsługiwanej przez Zakład Ko-
munikacji Miejskiej Veolia Tczew. Autobus 
po raz pierwszy został zaprezentowany 
w Dniu Tczewa – 30 stycznia przed Urzę-
dem Miejskim, równocześnie z urucho-
mieniem zegara odliczającego czas do 
jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa.

– Autobus przypomina o przypadają-
cym za dwa lata jubileuszu nadania praw 

Autobusowa reklama Tczewa
miejskich miastu Tczew – mówi 
Ludwik Kiedrowski, kierownik 
Biura Promocji w Urzędzie Miej-
skim. – O jubileuszu przypomi-
nają daty uwidocznione na au-
tobusie: 1260 – 2010 oraz logo 
750-lecia miasta. Umieszczono 
tam również wizerunek pa-
miątkowego medalu wybitego 
z okazji 600-lecia Tczewa, na autobusie 
widnieją elementy architektury charakte-
rystyczne dla naszego miasta. 

Nowy autobus kursuje na linii 50.

Projekt grafi czny „reklamy” przygotowa-
no i sfi nansowano z inicjatywy Biura Promo-
cji UM. 
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Jerzy Białas, Zofi a 
Petka i Jan Kulas otrzy-
mali wyróżnienia nagro-
dy Tczewianin Roku 2007, 
przyznawanej corocznie 
przez prezydenta Tcze-
wa za zasługi dla miasta. 
Tradycyjnie wyróżnienia 
zostały wręczone pod-
czas uroczystej sesji 
z okazji Dnia Tczewa 
30 stycznia. Prezydent 
przyznał też dwie od-
rębne nagrody osobom, 
które, zasłużyły na wy-
różnienie, ale nie w pełni 
odpowiadały wymogom 
regulaminu Tczewianina 
Roku. Otrzymali je 10-letni Karol Ulanow-
ski oraz Czesław Czyżewski.

W uroczystej sesji uczestniczyło wie-
lu Honorowych Obywateli Miasta Tczewa, 
wśród nich Bogdan Borusewicz, marszałek 
Senatu RP, Lucja Wydrowska - Biedunkie-
wicz, Kazimierz Piechowski, prof. Józef Li-
sowski, ks. Piotr Wysga, Jerzy Kubicki.  Po-
nadto gościliśmy parlamentarzystów - posła 
Jana Kulasa i senatora Andrzeja Grzyba, wi-
cemarszałka woj. pomorskiego Mieczysława 
Struka, radnych sejmiku samorządowego 
- Patryka Demskiego i Stanisława Tomczyka, 
a także delegację partnerskiego Dębna. Tra-
dycyjnie nie zawiedli samorządowcy  gmin 
powiatu tczewskiego.

- Tczew to miasto prężnie rozwijające się 
i z ambitnymi planami na przyszłość - po-
wiedział wicemarszałek Mieczysław Struk. 
-  Mam nadzieję, że samorządowi uda się 
zrealizować ideę powrotu nad Wisłę. W tym 
roku to właśnie w Tczewie zainaugurujemy 
sezon turystyczny w województwie pomor-
skim, połączony z otwarciem przystani. 
Chcemy, aby Tczew rozwijał się nie tylko 
w oparciu o Pomorską Specjalną Strefę Eko-
nomiczną , ale i inne inwestycje realizowane 
przez miasto. Tczew może przy tym liczyć na 
wsparcie samorządu wojewódzkiego. 

Do nagrody Tczewianin Roku 2007 
wpłynęło osiem wniosków. Prezydent po-
stanowił wyróżnić trzy ze zgłoszonych 
osób. – Jerzy Białas, prezes okręgu gdań-
skiego Polskiego Związku Filatelistycznego 
to osoba bardzo zasłużona dla naszego 
miasta – uzasadnił prezydent. Dzięki niemu 
mogliśmy w ubiegłym roku być gospoda-
rzami międzynarodowej wystawy fi lateli-
stycznej zorganizowanej z okazji jubileuszu 
150-lecia mostu tczewskiego. Był on także 
inicjatorem wydania karty pocztowej z oka-
zji jubileuszu. 

Drugiego z fi nalistów – posła Jana Ku-
lasa, prezydent przedstawił jako społeczni-
ka, współtwórcę samorządu terytorialnego, 
wieloletniego działacza „Solidarności”, który 
w ubiegłym roku szczególnie wyróżnił się jako 
redaktor książki „Grzegorz Ciechowski 1957-
2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”. 

Kolejna wyróżniona – Zofi a Petka to 
jedna z najbardziej znanych tczewianek 
w ostatnim roku, a to za sprawą „Big Brothe-
ra”, telewizyjnego reality show, w którym wy-

Dzień Tczewa 

Wyróżnienia dla aktywnych

stąpiła. Ale to tylko jedna z form aktywności 
pani Zosi. – To osoba niezwykle zaangażo-
wana w działalność na rzecz osób starszych 
- powiedział prezydent. – Jest doskonałym 
przykładem, że wiek nie stanowi przeszkód 
w aktywnym działaniu. W ostatnim roku 
szczególnie aktywnie i bardzo niekonwen-
cjonalnie promowała środowisko seniorów 
i nasze miasto. 

Prezydent przyznał także pozaregula-
minowe nagrody Karolowi Ulanowskiemu 
i Czesławowi Czyżewskiemu. Pierwszy 
z nagrodzonych to 10-latek, uczeń szkoły 
podstawowej, ale jak powiedział Zenon Odya, 
dzięki swojej pracy i umiejętnościom osiągnął 
już bardzo wiele. Karol jest mistrzem Euro-
py w szachach w swojej kategorii wiekowej. 
Czesław Czyżewski to twórca „Gazety Tczew-
skiej”, która w 2007 r. obchodziła 25-lecie ist-
nienia.

Na tym nie koniec wyróżnień. Medal Pro 
Domo Trsoviensi wręczono Adamowi Mu-
rawskiemu, działaczowi społecznemu, ko-
lekcjonerowi, dokumentaliście i miłośnikowi 
Tczewa. Decyzję o przyznaniu medalu Rada 
Miejska podjęła już w listopadzie, ale zwy-
czajem jest, że wyróżnienie to wręczane jest 
w Dniu Tczewa. 

Uroczystej sesji towarzyszyła promo-
cja książki „Okruchy liryczne”, zmarłego 
w ubiegłym roku regionalisty Romana Lan-
dowskiego.

Wyróżnieni Tczewianie Roku: od lewej Jan Kulas, Zofi a Petka 
i Jerzy Białas.

Młody mistrz szachowy - Karol Ulanowski ze 
swoją nagrodą.

W 2006 roku Tczew liczył 60,3 tys. miesz-
kańców, o ok. 100 więcej niż rok wcześniej. 
Mężczyzn było 28,9 tys., kobiet 31,4 tys. 
Przyrost naturalny osiągnął 2,8 promila, pod-
czas gdy rok wcześniej wynosił on  tylko 1,6 
promila. Zmniejszyła się natomiast gęstość 
zaludnienia z  2706 osób na 1 km2 w 2005 r. 
do 2692 osób na koniec 2006 r.  

W 2006 r. 14 956 mieszkańców Tczewa 
były to osoby pracujące, w tym 7013 to ko-
biety. W sektorze publicznym zatrudnionych 
było 4646 osób (1976 mężczyzn i 2670 ko-
biet), w sektorze prywatnym 10 313 (5970 
mężczyzn i 4343 kobiety).

Na koniec grudnia 2006 r.  zarejestrowa-
nych było 3765 bezrobotnych mieszkańców 
Tczewa, w tym 2268 kobiet (rok wcześniej 
było 4055 bezrobotnych). Odsetek bez-
robotnych wśród mieszkańców w wieku 
produkcyjnym sięgał 9,6 proc. Najwięcej 
bezrobotnych (3122)  legitymowało się wy-
kształceniem gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym, nieco mniej 
(3036) zasadniczym zawodowym, zaś 1304 
policealnym i średnim zawodowym. 733 
spośród bezrobotnych to absolwenci szkół 
średnich ogólnokształcących, a 266 osoby 
z wykształceniem wyższym. Najwięcej bezro-
botnych  (2326 osób) miało od 25 do 34 lat.

W 2006 r. komunikacja miejska w Tcze-
wie obsługiwała 77 km (rok wcześniej 74 
km), tabor ZKM liczył 41 autobusów.

W 2006 r. w Tczewie oddano do użytku 
254 mieszkania (o 3 mniej niż rok wcześniej), 
z czego 68 w budynkach indywidualnych. 
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania 
to 61,3 m2. 

Do tczewskich szkół podstawowych 
uczęszczało 4119 uczniów, do gimnazjów 
– 2684 uczniów, do liceów ogólnokształcą-
cych 1613, do liceów profi lowanych – 515 
osób, do zasadniczych szkół zawodowych 
– 735 uczniów, do specjalnych szkół ponad-
gimnazjalnych przysposabiających do pracy 
– 44 uczniów. 

W 2006 r. dochody budżetu miasta 
sięgały 118,3 mln zł, czyli statystycznie na 
1 mieszkańca przypadało 1962 zł (rok 
wcześniej 1606 zł), wydatki 125,8 mln zł 
(2088 zł na 1 mieszkańca). Na inwestycje 
przeznaczono  29 038,9 mln zł.

Te i wiele innych informacji można 
znaleźć w wydanym przez Urząd Staty-
styczny w Gdańsku  przy udziale Biura 
Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie 
nowym informatorze „Tczew w liczbach”. 
Publikacja jest dostępna w języku pol-
skim, angielskim i niemieckim. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do Biura 
Promocji UM.

Warto wiedzieć

„Tczew 
w liczbach”
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mocno. Mo-
żemy sobie 
tylko pró-
bować wy-
obrazić co 
czuł odlatu-
jąc z ojczy-
zny, choć 
z a w s z e 
mówił, iż 
jest ona 
nieustannie 
w jego ser-
cu i modli-
twie. Słowa 
znane, ale 
tak bardzo 
głębokie, iż pozostają jako wezwanie i wyzwa-
nie dla przyjmującego te słowa:

„I dlatego – zanim stad odejdę, proszę 
was, abyście to cale duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli 
z wiarą, nadzieja i miłością – taką, jaką za-
szczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym”.

Jan Paweł II pełniąc uniwersalną po-
sługę wobec całego Kościoła – wszystkich 
ludów i narodów podkreślał, że jest synem 
polskiego Narodu i czerpie siły jego ducho-
wego dziedzictwa. Z odwagą i wielką miłoś-
cią mówił: „O ziemio polska! Ziemia trudna 
i doświadczona! Ziemia piękna! Ziemio moja!, 
oraz „Ziemio szczególnie odpowiedzialnego 
świadectwa, ziemio trudnego wyzwania!”.

I te ostatnie, pożegnalne: „A na koniec 
cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać”. Możemy 
śmiało powiedzieć, iż to nie był frazes, lecz 
prawdziwa tęsknota za ojczyzną, której więcej 
nie zobaczył. 

Zdrowy patriotyzm – prawdziwa miłość 
Ojczyzny nie ma nic wspólnego z ciasnym na-
cjonalizmem, czy szowinizmem. Niektórzy szy-
dercy, prześmiewcy i cynicy ośmieszają zdrowy 
patriotyzm, autentyczną miłość własnej Ojczy-
zny i celowo ją przedstawiają w karykaturalnej 
formie i wychwalają postawę kosmopolityczną.

Prawdziwa miłość Ojczyzny zobowiązuje 
nas do zachowania wszędzie honoru i godno-
ści Polaka. Uczy nas tego Jan Paweł II kiedy 
mówi: „Być Polakiem, to niełatwe, ale warto”. 
Bądźmy więc Polakami takimi o których mówi 
nasz wielki rodak Jan Paweł II, zawsze i wszę-
dzie, również dziś w jednoczącej się Europie.  

Myślę, że obecnie – w dobie otwartych 
granic i wielkiej migracji ludzi – Jan Paweł II 
jest dla nas najlepszym przykładem, jak trzeba 
pracować dla kraju by słowo „Polak” budziło 
życzliwość i szacunek na świecie, a w kraju da-
wało poczucie tego co wartościowe, co jakoś-
ciowo najlepsze, ożywione myślą i sercem.

Ojciec Święty swoją postawą mówił nam 
jeszcze jedno, że o Polskę trzeba dbać. 
Dbajmy więc o nasza Ojczyznę mając na 
uwadze słowa Jana Pawła II, który powie-
dział: „Stając się członkiem Wspólnoty Eu-
ropejskiej Polska nie może stracić niczego 
ze swoich dóbr materialnych i duchowych, 
których za cenę krwi broniły pokolenia na-
szych przodków”. Ta obrona dóbr material-
nych i duchowych i ich pomnożenie, bo po to 
weszliśmy do struktur Unii Europejskiej, jest 
wielkim historycznym zadaniem stojącym 
dziś przed Polakami. Jeżeli patriotyzm polski 
ma w tej obronie i pomnażaniu naszych dóbr 
odegrać rolę, to trzeba go umacniać.

Wartość patriotyzmu trzeba budować w so-
bie, w swoim sercu, tak jak czynił to Jan Paweł 
II. Budujemy więc świadomość polskości w jed-
noczącej się Europie mając na uwadze słowa 
innego wielkiego Polaka Prymasa Tysiąclecia 
– Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Dla nas 
po Bogu, największą miłość to Polska”.   

Kazimierz Ickiewicz

Dzień Tczewa

Więź człowieka z Ojczyzną kształtuje 
się od najwcześniejszych lat naszego dzie-
ciństwa. Człowiek już od dziecka wiąże się 
z Narodem, z jego kulturą, dziejami i wyda-
rzeniami, z historią, z tradycjami, z całym 
dziedzictwem duchowym Ojczyzny.

Czy rzeczywiście czujemy się odpowie-
dzialni za to wielkie, wspólne dziedzictwo, 
któremu na imię Polska?

Jan Paweł II, przypomniał nam że to imię 
nas wszystkich określa, zobowiązuje, ale i kosz-
tuje, stanowi wartość. Mówił: „Nie pragnijmy ta-
kiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”.

Prawdziwa miłość Ojczyzny – to nie tyl-
ko piękne słowa, uroczyste deklaracje, ale 
uczciwa i solidna praca dla wspólnego do-
bra. Zdarza się niekiedy, że ktoś przechwala 
się miłością Ojczyzny, chociaż ma na uwa-
dze prywatne lub partyjne interesy. Wśród 
przyczyn naszej narodowej tragedii były nie 
tylko zdrady narodowe, ale często prywata: 
karierowiczostwo gubiło wielu i prowadziło 
do nieuczciwego wysługiwania się wrogom 
Ojczyzny. W obronie i za wolność Ojczyzny 
ginęli Polacy. Wielu z nich do końca życia 
nosiło blizny na swym ciele po ranach, które 
ponieśli, broniąc Ojczyzny i jej honoru.

O tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II 
przejawiał wielką miłość do Polski, nie trze-
ba nikogo przekonywać. Już po wyborze na 
Papieża zawsze głęboko przeżywał wszelkie 
zawirowania historyczne rodzinnego kraju. 
Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu, co On 
sam mówił na temat Polski i jakie wymaga-
nia stawiał w tej kwestii rodakom. Zacznijmy 
od pytania: Czym jest Ojczyzna? 

Słowo „Ojczyzna” posiada dla nas wyjąt-
kowe znaczenie, którego nie posiadają inne 
narody Europy i świata. Jan Paweł II  mocno 
podkreślał, ze swoje wychowanie zawdzię-
cza od początku polskiej kulturze, polskiej 
literaturze, polskiej historii, polskim szkołom, 
polskim uniwersytetom i temu bogatemu 
dziedzictwu, które należałoby uczynić przed-
miotem szlachetnej dumy. Mówił bowiem, że 
„w tej mojej ziemi ojczystej stale tkwię głębo-
ko wrośnięty korzeniami mojego życia, moje-
go serca, mojego powołania”. 

Z Ojczyzną wiążę się patriotyzm. Pod 
tym pojęciem rozumiemy ustosunkowanie się 
do tego czym jest Ojczyzna. Warto by jednak 
poszukać bliżej czym ona jest. Z pewnością 
bardzo trafnie i bogato wypowiedział się na 
temat Ojczyzny przy okazji spotkania ze śro-
dowiskiem akademickim Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego: „Ojczyzna to jest dziedzictwo, które 
nie tylko obejmuje pewien zasób dóbr mate-
rialnych na określonym terytorium, ale nade 
wszystko jest jedynym w swoim rodzaju skarb-
cem wartości i treści duchowych, czyli tego 
wszystkiego, co składa się na kulturę narodu.”

Zresztą wielokrotnie Ojciec Święty wy-
rażał się na temat pojęcia ojczyzny, bezpo-
średnio lub pośrednio. Trzeba jednak pamię-
tać również wypowiedzi i gesty, które Papież 
uczynił w stosunku do innych narodów. 

Jak wielką czcią Jan Paweł II obdarzył 
Polskę widzimy przede wszystkim w gestach 
i słowach powitania podczas pielgrzymek 
do Ojczyzny. Szczególnie zaś warto zwró-
cić uwagę na pobyt w kraju Ojca Świętego 
w czerwcu 1979 roku. Mówił wtedy: „Ucało-
wałem ziemię polską, z której wyrosłem. Zie-
mię z której wezwał mnie Bóg – niezbadanym 
wyrokiem swojej Opatrzności – na Stolicę 
Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której prze-
bywam dzisiaj jako pielgrzym (…). W Polsce, 
w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię 
głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, 
mojego serca, mojego powołania(…).”

Szczególnie zaś wzruszające są słowa 
wypowiedziane podczas  drugiej pielgrzymki: 

Refl eksje patriotyczne
Ojczyzna, naród, patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II

(referat wygłoszony przez Kazimierza Ickiewicza podczas uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa 30 stycznia 2008 r.)

„Przybywam do Ojczyzny. Pierwszym słowem, 
wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, 
był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. (…) Oj-
czyzna to również szczególne miejsca i szcze-
gólni ludzie. Tymi miejscami z pewnością były 
dla Jana Pawła II Wadowice i Kraków. Miejsca 
narodzin, pierwszych lat młodości, a potem po-
sługi kapłańskiej i biskupiej. Ze wzruszeniem 
wspominał podczas pielgrzymek te miejsca. 
W nich odnajdował wymiar ojczystej ziemi. 
Przez pryzmat „małej ojczyzny” miłował Polskę.

Również te ziemie, na których nigdy nie 
był, a które są ściśle związane z historią Pol-
ski, Papież nosił w swoim sercu: „Nigdy w życiu 
nie byłem w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy. 
Równocześnie można powiedzieć, że przez 
całe moje życie, (…) stale byłem w Wilnie. By-
łem w Wilnie myślą i sercem, można powiedzieć 
całym moim jestestwem, przynajmniej w jakimś 
jego szczególnym wymiarze. To mi pozostało 
również w Rzymie, może nawet bardziej”.

Powyższe słowa dobitnie wskazują jak po-
jęcie „ojczyzna” w rozumieniu Ojca Świętego 
Jana Pawła II zostało ubogacone i poszerzone. 
Papież był wymagający. Przede wszystkim od 
siebie. Ale umiał też stawiać innym wymaga-
nia. Jeśli mielibyśmy wskazać jakieś ramy wy-
chowania patriotycznego, moglibyśmy się po-
służyć słowami Papieża do Kaszubów w 1999 
roku. Prosił on wtedy o: pielęgnowanie swojej 
tożsamości, pielęgnowanie więzów rodzinnych, 
pogłębianie znajomości swojego języka, prze-
kazywanie tradycji młodemu pokoleniu.

Jan Paweł II uczy nas patriotyzmu mó-
wiąc: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego 
co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języ-
ka czy samego krajobrazu ojczystego, dzieł 
i owocu geniuszy – naszych rodaków”. Z jaką 
miłością odnosił się do Ojczyzny kiedy mó-
wił: „Myśląc Ojczyzna, pragnę by zamknąć ją 
w sobie jak skarb”. „Z nią nie może rozstać się 
moje serce”. „Gdy wspominam piękno Tatr, to 
łza się w oku kręci”.

Znamienne są słowa kilkakrotnie powtarza-
ne przez Jana Pawła II, szczególnie do młodych 
o stawianiu sobie wymagań. Nie tylko wtedy, 
gdy inni od nas tego wymagają, lecz szcze-
gólnie wtedy, gdy wymagań nikt nie stawia. Bo 
od naszej aktywnej postawy zależeć będzie 
Polska. „Nasze być i nasze mieć”. Papież łą-
czy dwa tematy: moralność i patriotyzm. Wska-
zując na bohaterską postawę majora Henryka 
Sucharskiego na Westerplatte odwołuje się do 
sumień młodych ludzi. Tak jak polscy żołnierze 
trwali do końca na stanowiskach, tak my win-
niśmy trwać przy wartościach, od których „nie 
można zdezerterować”. (...). 

Jan Paweł II nie bał się, również mocnych 
słów kierowanych do tych, którzy krzywdzą  
słabszych, krzywdząc tym samym Polskę. 
W sposób szczególny możemy tu nawiązać 
do sytuacji stanu wojennego, którego wpro-
wadzenie Papież bardzo boleśnie przeżył. Ten 
gwałt zadany Polsce skomentował podczas 
spotkania w Belwederze 17 czerwca 1983 
roku z ówczesnymi władzami. Czynił to z mi-
łością, ale i stanowczością. Zresztą pod koniec 
przemówienia wyraźnie podkreślił, iż w Rzymie 
będzie śledził wydarzenia w Polsce i będzie na 
nie bardzo wyczulony.

Znane były Papieżowi zagrożenia wy-
pływające z „zachłyśnięcia się” wolnością 
i władzą. „Przejście (…) stawia przed każdym 
nowe zadania. Przeciw ich podjęciu działają 
dawne nawyki, a częściowo też dawne struk-
tury, których nie sposób wymienić z dnia na 
dzień”. Jan Paweł II bardzo wyraźnie mówi do 
Polaków, iż Nowa Polska to proces długotrwa-
ły i bardzo pracochłonny. 

Wyjątkowe są słowa Jana Pawła II pod-
czas przemówień pożegnalnych. W każdym 
z nich motyw patriotyzmu przewija się bardzo 
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„Tczew – od osady do współ-
czesności” - to niezwykła wę-
drówka przez historię naszego 
miasta. To pierwsza wystawa 
pokazująca dzieje miasta od 
czasów Sambora II aż po współ-
czesność. Można ją oglądać 
przez cały rok w Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalnym Dolnej 
Wisły.

Ekspozycję otwarto w Dniu 
Tczewa - 30 stycznia. Spotka-
my na niej historyczne postacie 
w autentycznych strojach, a więc 
Sambora II, Krzyżaka, żaka, gen. 
Henryka Dąbrowskiego, gen. Józefa 
Hallera i żołnierza z 2. Baonu Strzelców. 
Każda z tych postaci jest pretekstem do 
zagłębienia się w historię Tczewa. Można 
ją także wyczytać z kopii starych doku-
mentów udostępnionych przez Archiwum 
Państwowe w Gdańsku ( m.in. akt nada-
nia praw miejskich Tczewowi), wielkofor-
matowych fotografi i z Lubiszewa i Tczewa. 
Dla tych którzy bardziej chcą się zainte-
resować historią miasta przygotowano 
plansze z najważniejszymi datami z hi-
storii Tczewa. Uzupełnieniem wystawy są 
prezentacje multimedialne nawiązujące 
do ważniejszych wydarzeń historycznych. 
Spotkanie z historią kończy fi lm pokazują-
cy Tczew po roku 1989.

„Tczew od osady do współczesności” 

Wędrówka przez historię

Wystawa czynna będzie do 31 grudnia 2008 r.

Podczas ferii zimowych Centrum Wy-
stawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły 
w Tczewie odwiedziły 74 grupy zorganizowane 
(1409 osoby), które brały udział w następują-
cych propozycjach edukacyjnych placówki:  

11 grup (196 osób) - w lekcjach histo-
rycznych i regionalnych 

23 grupy (458 osób) w wirtualnych spa-
cerach po Tczewie 

15 grup  (289 osób) w warsztatach bur-
sztyniarskich 

3 grupy (32 osoby) w warsztatach garn-
carstwa 

6 grup (101 osób) w warsztatach malar-
stwa na szkle 

2 grupy (31 osób) w warsztatach plastyki 
obrzędowej 

14 grup (302 osoby) wystawy „Baśniowy 
świat. Malarstwo Bogdana Lesińskiego” oraz 
„Lodołamacze – ocalić od zapomnienia”.

Z oferty Centrum korzystały przede 
wszystkim tczewskie szkoły podstawowe or-
ganizujące zimowiska - SP 11, SP 5, SP 7, 
SSP 2, SP 10,  SP 12, SP 8, a także Zespół 
Szkół Specjalnych, Dom Dziecka, Ognisko 
Wychowawcze, Świetlica Środowiskowa 
OAZA, Świetlica Socjoterapeutyczna STK 
Sambor, przedszkolaki z „Muszelki”. Centrum 
odwiedziły także grupy spoza Tczewa - Żu-
ławski Ośrodek Kultury Nowy Dwór Gdański, 
parafi a św. Ottona w Kostkowie, Zespół Szkół 
nr 2 w Pelplinie oraz reprezentacja narodo-
wa Litwy w piłce ręcznej dziewcząt, która do 
Tczewa przyjechała na mecz.  

Ferie w CWRDW

Warsztaty i wystawy

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie wynajmuje swoje pomieszczenia na różnego rodzaju imprezy i uroczystości. Ponieważ ostatnio poja-
wiło się wiele pytań na te temat, publikujemy cennik wynajmu. Jak informuje Tadeusz Żmijewski, dyrektor CKiS, istnieje możliwość negocjacji 
cen oraz stosowania zniżek dla stałych klientów, a także zwolnienie z opłaty w uzasadnionych przypadkach. Zwolnienia te dotyczą organizacji 
non profi t, które nie uzyskują żadnego dofi nansowania zewnętrznego, a organizowana impreza ma szczytny cel lub ważny interes społeczny. 

Centrum Kultury i Sztuki

Zasady wynajmowania pomieszczeń

SALA WIDOWISKOWA (ok. 325 miejsc)
1. spektakle, przedstawienia - dla dzie-

ci  i młodzieży (za 1 spektakl) - 427 zł brutto 
(350 zł + 22% VAT)

2. spektakle, koncerty, recitale - dla do-
rosłych (za 1 spektakl) - 854 zł brutto (700 zł 
+ 22% VAT)

3. imprezy organizowane przez: szkoły, 
przedszkola, organizacje pozarządowe dzia-
łające non profi t:

a) za 1 godzinę - 91,50 zł brutto (75 zł 
+ 22% VAT)

b) za 2 godziny - 183 zł brutto (150 zł 
+ 22% VAT)

c) za każdą następna godzinę - 45,14 zł 
brutto (37 zł + 22% VAT)

4. imprezy organizowane przez pozosta-
łe organizacje pozarządowe:

a) za 1 godzinę - 366 zł brutto (300 zł 
+ 22% VAT)

b) za 2 godziny - 732 zł brutto (600 zł 
+ 22% VAT)

c) za każdą następną godzinę - 183 zł 
brutto (150 zł + 22% VAT)

5. imprezy organizowane przez fi rmy:
a) za 1 godzinę - 457,50 zł brutto (375 zł 

+ 22% VAT)
b) za 2 godziny - 915 zł brutto (750 zł + 

22% VAT)
c) za każdą następną godzinę - 228,14 

zł brutto (187 zł + 22% VAT)
6. imprezy weselne
a) w miesiącach lipiec i sierpień - 1500 zł 

brutto (1229,51 zł + 22% VAT)
b) w pozostałych miesiącach - 2000 zł 

brutto (1659,35 zł + 22% VAT)
7. bale szkolne
a) do 250 osób - 2500 zł brutto (2049,18 

zł + 22% VAT)
b) do 325 osób - 3300 zł brutto (2704,92 

zł + 22% VAT)
c) do 400 osób - 4000 zł brutto (3278,69 

zł + 22% VAT).
TARAS (ok. 150 miejsc)
1. spotkania, kursy, konferencje - orga-

nizowane przez szkoły, przedszkola oraz 
organizacje pozarządowe działające non 
profi t:

a) za 1 godzinę - 30,50 zł brutto (25 zł 
+ 22% VAT)

b) za 2 godziny - 61 zł brutto (50 zł 
+ 22% VAT)

c) za każdą następną godzinę - 14,64 zł 
brutto (12 zł + 22% VAT)

2. spotkania, kursy, konferencje - orga-
nizowane przez pozostałe organizacje poza-
rządowe:

a) za 1 godzinę - 122 zł brutto (100 zł 
+ 22% VAT)

b) za 2 godziny - 244 zł brutto (200 zł 
+ 22% VAT)

c) za każdą następną godzinę - 61 zł 
brutto (50 zł + 22% VAT)

3. imprezy organizowane przez fi rmy:
a) za 1 godzinę - 152,50 zł brutto (125 zł 

+ 22% VAT)
b) za 2 godziny - 305 zł brutto (250 zł 

+ 22% VAT)
c) za każdą następną godzinę - 75,64 zł 

brutto (62 zł + 22% VAT)

Ekspozycja cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Jest chętnie odwiedzana szczegól-
nie przez dzieci i młodzież. 

Na wystawie wykorzystano zdjęcia ze 
zbiorów Stanisława Pacewskiego, Stanisława 
Zaczyńskiego, Józefa Ziółkowskiego, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz z publikacji „Dzieje 
narodu i państwa polskiego” Agencji Wydawni-
czej, Kraków 1988 r. 

Autorem scenariusza i komisarzem 
wystawy jest Józef Ziółkowski, zaś koordy-
natorem projektu Alicja Gajewska. 

Można ją oglądać w godzinach pracy 
CWRDW: od wtorku do piątku w godz. 
8.00-18.00, w soboty i niedziele w godz. 
10.00-16.00. Wstęp wolny.

Cennik wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Sztuki:
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Warto zobaczyć
Drzeworyty 
z Tajwanu

Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wisły w Tczewie oraz Biuro Gospo-
darcze i Kulturalne Tajpej w Polsce ser-
decznie zapraszają na wystawę fotografi i 
i drzeworytów tajwańskich. 

Na wystawie zostało zaprezentowanych 26 
fotografi i oraz 20 drzeworytów. Dzięki zdjęciom 
możemy poznać i podziwiać tajwańską przy-
rodę. Z kolei drzeworyty zbliżą nas do fascy-
nującej kultury wyspy. Na wystawie pokazane 
zostały drzeworyty z ostatnich konkursów na 
drzeworyt noworoczny, organizowanych na Taj-
wanie. Konkurs ma na celu podtrzymanie i roz-
wój tradycji i sztuki ludowej. Drzeworyty związa-
ne są tematycznie z chińską kulturą. Tematyka 
drzeworytów jest różna. Przedstawiają one wy-
obrażenia najróżniejszych bóstw opiekuńczych 
i sceny rodzajowe, a także ilustracje ze znanych 
powieści i sztuk teatralnych, ludowych oper 
oraz bajek. Motywem przewodnim często są 
także chińskie znaki zodiaku takie jak: szczur, 
wół, tygrys, zając, smok, wąż, koń, koza, mał-
pa, kogut, pies i świnia. Innym tematem czę-
sto prezentowanym na drzeworytach są ryby. 
W języku chińskim słowo ryba brzmi podobnie 
do słowa pomyślność, dobrobyt czy bogactwo. 

Wystawę można oglądać do 9 marca 
w siedzibie Centrum przy ul. 30 Stycznia  
4 w Tczewie. Wstęp wolny!

Wieża Ciśnień ma szansę 
stać się jedną z atrakcji Tczewa, 
a to za sprawą Bractwa Kurko-
wego, które pod koniec ubiegłe-
go roku zajęło się jej zagospo-
darowywaniem. Bracia Kurkowi 
planują udostępnić wieżę zwie-
dzającym, ugościć ich miodem 
i nalewkami i pokazać jak Tczew 
wygląda z góry. Atrakcją ma być 
także armata (lub inne działo), 
które miałoby stanąć w sąsiedz-
twie stuletniej budowli.

Tczewskie Bractwo Kurkowe 
otrzymało od miasta Wieżę Ciśnień 
w dzierżawę w listopadzie 2007 r. 
Ofi cjalne otwarcie nowej siedziby 
bractwa nastąpiło w Dniu Tczewa 
30 stycznia br., chociaż pierwsze 
ważne wydarzenie  - intronizacja 
króla kurkowego odbyła się już 30 
listopada. Nowym królem kurko-
wym został Leszek Trzciński.

W uroczystym otwarciu nowej 
siedziby uczestniczył m.in. marszałek Senatu 
RB Bogdan Borusewicz, a także przedstawi-
ciele samorządów miasta i powiatu oraz kape-
lan tczewskich kurków - ks. Piotr Wysga i Józef 
Lisowski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni. 

- Do Bractwa Kurkowego w Tczewie 
należy 16 osób - mówi  Leszek Trzciński. 
- Początki naszego bractwa sięgają 1351 r., 
a reaktywowano je w 1996 r. Jeszcze przed 
wojną był to potężny ruch - w Tczewie nale-
żało do niego około 160 osób.

Przy okazji reaktywacji trzeba było okre-
ślić stroje, które współcześni członkowie 
będą nosić. Tradycyjnie bractwa z północnej 
Polski nosiły stroje  na wzór pruski - zielone 
marynarki, ciemne spodnie, kapelusz. Tcze-
wianie postanowili inaczej - zgodnie z suge-
stią bractwa z Krakowa, które jako jedyne 
w Polsce działało nieprzerwanie od średnio-
wiecza, przypomnieli modę sarmacką. Mają 
więc szable, żupany, kontusze. 

Wieża Ciśnień pod rządami Braci Kurkowych

Będą nowe atrakcje dla tczewian i turystów

Strój członka Bractwa Kurkowego to 
niemały wydatek. Sam kontusz kosztuje ok. 
1000 zł, do tego odpowiednie buty, szabla…
razem około 1500-2000 zł.

- Naszym zamiarem jest ożywienie Wieży 
Ciśnień, uczynienie z niej nie tylko siedziby 
bractwa, ale też udostępnienie jej społeczeń-
stwu - mówi Leszek Trzciński. - Chcieliby-
śmy kupić stoły, krzesła - takie tradycyjne 
z grubymi drewnianymi blatami, i urządzić 
w wieży pijalnię miodów i wina. Chcielibyśmy 
też dwa - trzy razy w tygodniu udostępniać 
budowlę do zwiedzania, głównie młodzieży 
szkolnej. Byłaby to dla niej okazja do zdo-
bycia wiedzy o naszym bractwie, jego histo-
rii, zwyczajach, obejrzenia pamiątek. Marzy 
nam się także otwarcie tarasu widokowego 
na wieży. Mam też nadzieję, że dzięki na-
szej współpracy z wojskiem, szczególnie 
z jednostką w Elblągu, uda nam się pozyskać 
nieużywany już sprzęt wojskowy, np. armatę, 
którą moglibyśmy postawić przed wieżą. 

Nowi gospodarze i ich goście przed Wieżą Ciśnień.

Na początku roku członkowie Mło-
dzieżowej Rady Miasta zwiedzili Warsza-
wę. Oprócz obejrzenia zabytków, najważ-
niejszym celem wyprawy było zwiedzenie 
parlamentu. 

Spotkanie z Warszawą rozpoczęliśmy od 
Zamku Królewskiego, po którym oprowadził 
nas przewodnik. Następnym punktem pro-
gramu była objazdowa wycieczka ulicami 
miasta. Przejeżdżaliśmy obok różnych inte-
resujących miejsc, mijaliśmy place, parki. Hi-
storyk - przewodnik objaśniał nam pochodze-
nie poszczególnych pomników, wskazywał 
miejsca, gdzie niegdyś znajdowało się getto.

Gdy dotarliśmy do sejmu, każdy z nas 
musiał przejść kontrolę, co wywołało grymas 
przerażenia na twarzach dziewczyn mają-
cych metalowe paski, ozdoby, kolczyki. Na 
szczęście każdy przeszedł próbę wykrywa-
cza metalu pomyślnie i znaleźliśmy się we 
Wszechnicy Sejmu. Jest to miejsce, gdzie 

Młodzieżowa Rada Miasta Tczewa na Wiejskiej

Wizyta w Sejmie RP

Wizyta w Warszawie i spotkanie z po-
słem trwało zaledwie kilka godzin, jednak 
mimo tak krótkiego czasu, jaki tu spędziliśmy, 
zdążyliśmy wiele zobaczyć, dowiedzieć się 
i poznać. I z takim nowym bagażem wiedzy 
wróciliśmy do Tczewa.

Patrycja Petka (MRM Tczew)

pracują ludzie „wszystko wiedzący” na te-
mat jego historii, struktur i tym podobnych. 
Są swoistą „informacją”. Tam na spotkanie 
z nami wyszedł Jan Kulas, poseł z Tczewa, 
który wraz z pracownicą Wszechnicy opro-
wadził nas po budynku.  

Po krótkim wykładzie udaliśmy się na 
salę plenarną. Zrobiła ona na nas duże wra-
żenie. Wspaniałym uczuciem było poznać 
miejsca, które wcześniej znało się tylko 
z ekranu telewizyjnego. Chwilę potem cała 
„Młodzieżówka” z Tczewa przechadzała się 
dumnie korytarzami sejmowymi wypatrując 
znanych polityków oraz dziennikarzy. Zoba-
czyliśmy m.in. salę kryształową, tablicę upa-
miętniającą obecność papieża Jana Pawła II 
w Sejmie, gdy nagle przed nami pojawił się 
marszałek Sejmu – Bronisław Komorowski! 
Najbardziej to spotkanie przeżył nas kolega 
z rady - Janusz, który swoją przyszłość wiąże 
z polityką. 
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wą Szkołą Morską 
został wykładow-
cą w Wyższej 
Szkole Morskiej, 
gdzie pracował 
aż do emerytury 
w 1970 r.

Sławę przy-
niosły mu doko-
nania literackie. 
Z a d e b i u t o w a ł 
w 1957 r. publiku-
jąc dwa opowia-
dania pt. „Naj…” 
i „Tenanga” w mie-
sięczniku „Morze”. 
W 1960 r. wydał 
swoją pierwszą 
a zarazem najpo-
pularniejszą książ-
kę pt. „Znaczy 
Kapitan”. Uważana jest przez czytelników za 
kultową publikację. Doczekała się kilkukrotne-
go wznowienia. Przez krytyków została uzna-
na za klasykę polskiej marynistyki, nagrodzo-
na prestiżowymi nagrodami literackimi. Książki 
„Krążownik spod Somosierry” i „Szaman mor-
ski” również cieszyły się wielką popularnością. 
Po śmierci autora zostały wydane: „Kolebka 
nawigatorów”, „Znaczy równik na rumbie”, 
„Potem, potem” oraz zbiór opowiadań autobio-
grafi cznych „Pod czerwoną różą”. 

Zmarł w Gdyni otoczony powszechną sym-
patią i szacunkiem 20 maja 1986 r. Pochowano 
go na cmentarzu na Witominie. Decyzją Rady 
Miejskiej Tczewa z dnia 26 sierpnia 1993 r. jed-
ną z ulic na osiedlu Witosa nazwano jego imie-
niem.

Michał Maryniak

Bibliografi a:
Karol Olgierd Borchardt, Turo K. [w:] Słownik 

Pomorza Nadwiślańskiego, pod red S. Gierszew-
skiego, t. 1 Gdańsk 1992.

Ostrowska E., Kapitan własnej duszy. Bor-
chardt znany i nie znany, Gdynia 2001.

Deja – Gałecka B. Najsłynniejszy absolwent 
Szkoły Morskiej w Tczewie, Panorama Miasta, 
nr 3, 2005.

Spotkanie młodzieży 
Liceum Ogólnokształcące-
go i Liceum Pedagogiczne-
go w Tczewie z kpt. K. Bor-
chardtem (16.11. 1967 r.).
Fot. ze zbiorów J. Golickiego. 

Historia

Na historię naszego miasta składają się 
biogramy osób nie zawsze powszechnie zna-
nych wśród mieszkańców. Jedną z takich osób 
jest Franciszek Belau, mieszkający w Tczewie 
przez długi okres czasu.

Ten kupiec i działacz narodowy urodził się 
8 stycznia 1883 r. na Pomorzu. Miejsce jego 
przyjścia na świat nie jest znane. Swoje życie 
związał z dwoma miastami: Sztumem i Tcze-
wem. W pierwszej miejscowości był członkiem 
polskiej Rady Ludowej w 1919 roku. Następnie 
zaciągnął się jako porucznik do armii gen. Jó-
zefa Hallera i z nią wkroczył do Tczewa.

Nasze miasto spodobało mu się na tyle, że 
postanowił tutaj osiąść ze swoją rodziną. Trud-
nił się głównie kupiectwem, jednakże nie stro-
nił także od udzielania się w życiu społecznym 
i politycznym miasta.

Jego propolska postawa nie podobała się 
władzom hitlerowskim. Dlatego, zaraz po wkro-
czeniu Niemców do Tczewa został aresztowa-
ny. Przez kilka tygodni więziony był w Gniewie. 
W końcu wydano na niego wyrok śmierci. Zo-

stał rozstrzelany w Lesie Szpęgawskim 24 li-
stopada 1939 r. wraz z dużą grupą osób, wśród 
których znalazł się m.in. Karol Hempel, wice-
burmistrz i Edmund Fandrey, sekretarz konsu-
latu polskiego w Królewcu.

W Tczewie wychowywał się także jedyny 
syn Franciszka o imieniu Jan. Ukończył on 
w naszym mieście gimnazjum humanistyczne. 
Gdy miał 8 lat wraz z rodziną przeniósł się do 
Tczewa. Tutaj, w 1932 r. ukończył wspomniane 
już gimnazjum. Rozpoczął studia medyczne, 
ale wybuch światowej pożogi uniemożliwił mu 
ich zakończenie. Wychowanie i wartości wpa-
jane mu w domu rodzinnym zaowocowały pod-
czas drugiej wojny światowej.

Jan Belau walczył w kampanii wrześniowej. 
Rok później rozpoczął działalność konspiracyj-
ną, a następnie wstąpił do Armii Krajowej. Został 
porucznikiem rezerwy. Jego głównym terenem 
działań był Tczew, Gdańsk i Gdynia. Dostarczał 
wiarygodnych wiadomości na temat zakładów 
lotniczych w Babim Dole pod Gdynią. Swoim 
przełożonym dostarczył zdjęcia torpedy lotniczej 

kierowanej falami radiowymi. W 1943 r. wykonał 
wyrok śmierci wydany przez Armię Krajową na 
Obersturmfuhrer’ze Rasch’u. Ofi cjalnie piasto-
wał stanowisko asystenta lekarskiego w Gdyni 
– Chyloni. 

Rok później został aresztowany w Gdyni, 
a następnie umieszczono go w obozie w Stut-
thofi e. 23 września 1944 r. został rozstrzelany 
w Ocyplu w odwecie za zamordowanie przez 
polskich partyzantów inspektora policji krymi-
nalnej w Tczewie Adolfa Leistera. Egzekucję 
wykonano przy świetle refl ektorów dwóch 
samochodów. Ciała Polaków wrzucono na 
wozy chłopskie i zakopano w zbiorowej mogi-
le. Częściowa ekshumacja nastąpiła 10 maja 
1945 roku.

Piotr Paluchowski
Na podstawie:
T. Oracki, Słownik biografi czny Warmii, Mazur 

i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warsza-
wa 1983.

J. Milewski, XX wieków Skórcza, Gdańsk 
1964.

Franciszek i Jan Belau

Pisarz, kapitan żeglugi wielkiej i wykła-
dowca w szkołach morskich – tak w skrócie 
charakteryzowana jest postać najsłynniejsze-
go spośród absolwentów Państwowej Szkoły 
Morskiej w Tczewie. Rozpatrywanie jednak 
tak wyjątkowej osobowości poprzez pryzmat 
trzech zawodów znacznie spłyca tę postać. 
Tym bardziej, że sam Karol Borchardt nie czuł 
się pisarzem. Uważał nawet, że termin ten 
w pewien sposób uwłacza jego osobie, po-
nieważ bycie literatem związane jest z chęcią 
zarabiania za swoje utwory. Dlatego sam kapi-
tan wolał się postrzegać jako twórcę literatury 
morskiej. Do końca życia czuł się związany 
z Tczewem, który był dla niego początkiem 
spełnienia marzeń o morzu.

Przyszły kapitan żeglugi wielkiej urodził 
się w Moskwie 25 marca 1905 r. Pochodził 
z rodziny inteligenckiej. Po rozstaniu się jego 
rodziców w 1906 r. 13-miesięczny Karol zo-
stał zabrany przez matkę do Paryża. Niestety 
nauka języka francuskiego prowadziła do po-
wolnej utraty znajomości mowy ojczystej. Był 
to jeden z decydujących powodów powrotu do 
kraju. Rodzina zamieszkała w Wilnie. Od 1913 
r. uczęszczał do liceum Winogradowa cieszą-
cego się znaczną renomą. 

Beztroskie dzieciństwo przerwał wybuch 
wojny. Po zajęciu Wilna przez wojska niemie-
ckie jego matka i ojczym zostali aresztowani 
przez władze niemieckie. Dziesięciolatek po-
zbawiony obojga rodziców szybko dojrzewał. 
13 maja 1918 r. mając zaledwie 13 lat postano-
wił wstąpić do wojska generała Józefa Dowbór- 
Muśnickiego. Za tę próbę musiał opuścić szko-
łę. Dwa lata później, wraz z innymi ochotnikami, 
bohatersko bronił Wilna przed bolszewikami, za 
co został odznaczony krzyżem walecznych. 

Koniec wojny stał się dla Karola Bor-
chardta początkiem nowego życia. Wrócił do 
gimnazjum koeduakcyjnego, które ukończył 
w 1924 r. W tym też roku postanowił rozpo-
cząć naukę w Państwowej Szkole Morskiej 
w Tczewie. Jak sam wspominał w przemówie-
niu, jakie wygłosił 17 czerwca 1970 r.  podczas 
uroczystości wmurowania tablicy upamiętnia-
jącej założenie Szkoły Morskiej w Tczewie, 
wstępował nie ze względu na szanse jakie da-

wał zawód marynarza, ale na pasje i marzenie 
o zbudowaniu polskiej fl oty handlowej. Wierzył 
w ideały budowania silnej ojczyzny. W pierw-
szym roku nie dostał się jednak do szkoły. Nie 
został przepuszczony przez komisję lekarską, 
która orzekła jego skłonność do reumatyzmu. 
Po latach dowiedział się, że reumatyzm został 
wymyślony przez przyjaciela admirała Michała 
Borowskiego, który bał się o przyszłość zdol-
nego młodzieńca we fl ocie handlowej. 

Rok później Karol Borchardt, dzięki pomo-
cy generała Mariusza Zaruskiego, dostał się 
do wymarzonej uczelni w Tczewie. Edukację 
w tej szkole wspominał podczas swoich poby-
tów w naszym mieście z okazji uroczystości 
związanych ze Szkołą Morską. Przywoływał 
wtedy zabawne historie, które stały się jego 
udziałem. Z drugiej strony wspominał trudy 
związane z przyswojeniem nauk nawigacyj-
nych. Z rozrzewnieniem mówił o swoich profe-
sorach, którzy nie tylko świetnie wykładali, ale 
również byli doskonałymi pedagogami uczący-
mi swoich uczniów samodzielnego myślenia. 

Lata szkolne urozmaicała mu praktyka na 
szkolnym statku „Lwów”. Służba na nim była 
pierwszym kontaktem z morzem. Nigdy wcześ-
niej go nawet nie widział. Swoje wyobrażenie 
o morzu i pracy marynarza kształtował na pod-
stawie literatury o tematyce marynistycznej. 
Wśród kolegów ze „szkolnej ławy” został zapa-
miętany jako „olbrzym” o dużym poczuciu hu-
moru, który od początku został zaakceptowa-
ny przez starszych kolegów. Naukę zakończył 
w 1928 roku postanawiając niemal jedno-
cześnie o wstąpieniu w związek małżeński 
z Karoliną Iwaszkiewicz - wyczynową pi-
lotką szybowców. W dwa lata później uro-
dziła się jego córka Danuta. Podjął pracę 
na morzu zaczynając jako pokładowy, a już 
w 1936 roku uzyskał dyplom kapitana że-
glugi wielkiej. Po wybuchu wojny służył na 
ms. „Piłsudski”, aż do storpedowania statku 
w listopadzie 1939 r. Za ofi arną służbę zo-
stał odznaczony medalem walecznych. Do 
Polski powrócił w 1949 r. Od 1952 nauczał 
w Technikum Rybołówstwa Morskiego w Gdy-
ni zaś od 1954 w Szkole Rybołówstwa Mor-
skiego w Gdyni. Po jej połączeniu z Państwo-

Karol Olgierd Borchardt

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...
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Zaprasza na kursy
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” -  145 godz.
6. „Specjalista ds. reklamy” - 210 godz. 
7. „ ABC  przedsiębiorczości” - 35 godz. 

Kursy komputerowe

1. dla początkujących -    80 godz. 
2. dla zaawansowanych - 80 godz. 

W programie : MS  WINDOWS, Pakiet biuro-
wy  MS OFFICE, INTERNET

Kursy języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, 

hiszpańskiego  

angielski   na różnych  poziomach -  od 
kursów dla początkujących do kursów  certy-
fi kacyjnych , m.in.     

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

Kursy  przygotowawcze 

1. Dla kandydatów na wychowawców 
placówek  wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży – 40 godz.

2. Kurs „Instruktażowy dla kie-
rowników placówek 
wypoczynku dla 
dzieci i mło-
dzieży” – 10 
godz. 

3. kursy przy-
gotowują-
ce do ma-
tury – 60 
godz.   

Inwestycje

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

Co piąta złotówka w tegorocznym bu-
dżecie miasta przeznaczona zostanie na 
inwestycje. Najbardziej kosztowne zadania 
samorząd miasta ma nadzieję zrealizować 
przy pomocy środków zewnętrznych, stąd 
kilka projektów będzie aplikować o wsparcie 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego. Należy 
do nich m.in. sztandarowa inwestycja Tcze-
wa - czyli regionalny węzeł komunikacyjny. 

• Regionalny węzeł komunikacyjny  
ruchu pasażerskiego w Tczewie - obiekt 
powstałby na bazie terenów m.in. przejętych 
od kolei. Ma tam powstać komunikacyjne 
centrum, które powiąże ze sobą różne ro-
dzaje transportu – samochodowy, zbiorowy 
miejski i pozamiejski, kolejowy. Obiekt ma 
być wizytówką miasta dla podróżnych przy-
bywających do Tczewa. Ma to być jeden 
z atrakcyjniejszych punktów miasta, wyposa-
żony w obszerne parkingi, obudowany usłu-
gami. Projekt będzie aplikował o przyznanie 
środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Pomorskiego. 

W tym roku skupimy się na przygotowa-
niach do rozpoczęcia inwestycji, m.in. zmia-
nie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze planowanej in-
westycji, podpisaniu porozumień z Pocztą 
Polska, PKP i Starostwem Powiatowym od-
nośnie współpracy przy realizacji projektu, 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, przygoto-
waniu wniosku aplikacyjnego.

• Modernizacja układu komunikacyj-
nego na odcinku od węzła w Stanisławiu 
do Mostu Tczewskiego.

Zadanie ma zostać sfi nalizowane wspól-
nie z Samorządem Woj. Pomorskiego, Sta-
rostwem Powiatowym w Tczewie i Gminą 
Miejską Tczew. Zadanie obejmuje odcinek 
od Stanisławia do Mostu Tczewskiego. 
Z uwagi na to, że środków w ramach RPO 
jest zbyt mało, inwestycja Może zostać ogra-
niczona do wybudowania nowego wiaduktu 
w ul. Wojska Polskiego oraz nowego wia-
duktu i przejazdu kolejowego w ul. Jagielloń-
skiej. Zadaniem miasta i powiatu będzie wy-

W co inwestujemy w 2008 roku

Co piąta złotówka na rozwój

konanie dokumentacji projektowej budowy 
wiaduktu w ul. Wojska Polskiego. 

W tym roku planowane jest przygotowanie 
i złożenie, wspólnie z partnerami, wniosku apli-
kacyjnego w celu pozyskania środków z RPO. 

• Modernizacja  układu komunikacyj-
nego trasy obwodowej „podmiejskiej”.

W 2008 r. przebudowana ma zostać 
ul. Rokicka, na odcinku od skrzyżowania 
z al. Kociewską do granic miasta. Zleco-
ne zostało też wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę wiaduktu w ciągu 
ul. Rokickiej. 

• Układ drogowy na osiedlu przy 
ul. Czatkowskiej - I etap.

W ramach pierwszego etapu budowy 
układu drogowego planowane jest wykonanie 
nowego odcinka drogi długości ok. 180 mb. 
oraz przebudowa odcinka ul. Czatkowskiej 
(w miejscu powstania nowego skrzyżowa-
nia) o długości ok. 180 mb. 

• Przebudowa dróg: ul. Czerwonego 
Kapturka, Jasia i Małgosi, Tetmajera, Staro-
wiejskiej, Sienkiewicza, Wyzwolenia - dojazd 
do bloków mieszkalnych, Saperskiej - dojazd 
do bloków mieszkalnych, Księżniczki Dobrawy, 
przebudowa pętli autobusowej na Czyżykowie, 
budowa parkingu przy ul. Kubusia Puchatka.

• Budowa ciągu spacerowego i ścież-
ki rowerowej pomiędzy ul. Nad Wisłą 
i Nadbrzeżną.

Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowe-
rowej i ciągu pieszo - jezdnego o nawierzch-
ni z kostki betonowej wraz z oświetleniem 
i odwodnieniem tego ciągu, z elementami 
zieleni oraz małej architektury. Łączna dłu-
gość ciągu wyniesie ok. 330 mb.

• Budowa systemu ścieżek rowero-
wych „Szlak Grzymisława”

Będzie to szlak wzdłuż Wisły, w którego 
realizacji uczestniczą także inne gminy. Za-
danie na 2008 r. to wykonanie pełnej doku-
mentacji na ścieżki rowerowe. Projekt będzie 
aplikował o środki zewnętrzne. 

Kończą się prace przy budowie przystani. 24 maja na-
stąpi uroczyste otwarcie obiektu.
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• Budynek mieszkalny przy ul. Nowo-
wiejskiej.

To kolejny budynek komunalny, wielo-
rodzinny. Będzie posiadał 18 lokali miesz-
kalnych (10 jednopokojowych i po 4 dwu- 
i trzypokojowe) o łącznej powierzchni użytko-
wej 855,8 m2. Ponadto  wykonana zostanie 
droga dojazdowa i 19 miejsc parkingowych. 
W tym roku zakończy się także budowa 
budynku komunalnego przy ul. Armii Krajo-
wej  (16 mieszkań), zostanie też wykonana 
dokumentacja na budowę ośmiu kolejnych 
budynków wielomieszkaniowych - przy 
ul. Prostej (łącznie 144 mieszkania).

• Infrastruktura turystyczna drogi 
wodnej „Berlin - Kaliningrad - Kłajpeda” 
w Tczewie. 

Dokończenie zadań związanych z budową 
przystani - odbiór techniczny, rozliczenie fi nan-
sowe. Przystań zostanie otwarta 24 maja br. 

• Modernizacja budynku przy ul. Obr. 
Westerplatte w związku z planowanym 
projektem „Miejski Dom Przedsiębiorców 
w Tczewie”.

Inwestycja obejmuje remont general-
ny  budynku (obecnie siedziba m.in. LOK) 
o powierzchni użytkowej 630 m2, w ramach 
którego obiekt zostanie przystosowany do 
pełnienia funkcji ośrodka stymulacji przed-
siębiorczości (m.in. punkt konsultacyjno-do-
radczy, poradnictwo w zakresie przygoto-
wania wniosków i biznesplanów, biblioteka 
z literaturą ekonomiczną oraz dostępem 
do internetu i zasobów multimedialnych, 
prowadzenie bazy danych na temat fi rm 
lokalnych, ofert współpracy, giełdy środków 
produkcji oraz nieruchomości). Rozpoczę-
cie inwestycji będzie jednak możliwe dopie-
ro po uzyskaniu dofi nansowania w ramach 
RPO.

• Wykonanie boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 12.

Będzie to boisko wielofunkcyjne 
o sztucznej nawierzchni, wraz z odwodnie-
niem, oświetleniem i ogrodzeniem. W efekcie 
na jednej płycie boiska powstaną dwa boiska 
do gry w koszykówkę, boisko do siatkówki, 
do gry w piłkę ręczną i w piłkę nożną. 

• Przebudowa stadionu lekkoatletycz-
nego z zapleczem socjalnym przy ul. Bał-
dowskiej.

Zadanie obejmuje aktualizację doku-
mentacji oraz sporządzenie wniosku aplika-
cyjnego do RPO. 

• Remont budynków komunalnych 
przy ul, Zamkowej 8, Obr. Westerplatte 11, 
Lecha 9 oraz budynku Straży Miejskiej.

- ul. Zamkowa 8 - w budynku wyremonto-
wanych zostanie 6 mieszkań (łącznie 416,13 
m2 powierzchni). Przedmiotem remontu jest  
wymiana konstrukcji dachu, wymiana pokry-
cia dachowego, wykonanie izolacji zabez-
pieczającej przed wilgocią ściany podziemia, 
rozbiórka i uzupełnienie fragmentów ścian we-
wnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, na-
prawa tynków i podłóg, wyposażenie mieszkań 
w urządzenia sanitarne, wykonanie schodów.

- ul. Obr. Westerplatte 11 - w budynku wy-
remontowanych zostanie 8 mieszkań (łączna 
powierzchnia 727,17 m2). Remont obejmuje 
-  docieplenie ścian zewnętrznych, wykona-
nie izolacji termicznej dachu, częściową wy-
mianę stolarki, prace elewacyjne, remont po-
krycia dachu, izolację zabezpieczającą przed 
wilgocią ściany podziemia, wymianę instalacji 
elektrycznej, naprawę części tynków i podłóg, 
malowanie mieszkań.

- Lecha 9 - w budynku wyremontowa-
nych zostanie 5 mieszkań (302,13 m2). Re-
mont obejmuje wymianę konstrukcji i pokry-
cia dachu, wykonanie schodów do piwnic, 
wykonanie izolacji zabezpieczającej przed 
wilgocią ściany piwnic, częściową wymianę 
stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych, 
wymianę instalacji elektrycznej w mieszka-
niach, naprawę części tynków i podłóg, ma-
lowanie mieszkań.

- budynek Straży Miejskiej - w zakres 
remontu wchodzi wykonanie nowych instala-
cji elektrycznych i teletechnicznych, nowych 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, skucie sta-
rych i wykonanie nowych tynków i okładzin 
ceramicznych, wykonanie nowych podłóg, 
remont dachu, wykonanie izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych, prace elewacyjnej.

Ponadto w tym roku realizowanych bę-
dzie wiele drobniejszych inwestycji, m.in. 
w szkołach i przedszkolach. Przygotowywane 
będą także dokumentacje na zadania, które są 
planowane na kolejne lata, wśród nich dokumen-
tacje projektowe na przebudowę dróg, wykona-
nie pomostu pływającego dla wioślarzy (projekt 
„Pętla Żuław), nowy biurowiec Urzędu Miejskie-
go, wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej 
nr 11, boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej. 
W tym roku przygotowana zostanie dokumen-
tacja na budynek użyteczności publicznej na 
os.Górki, a także zagospodarowanie terenu przy 
ul. Jedności Narodu 28-32 na cele rekreacyjne.

Planowane 
inwestycje drogowe:

- ul. Czerwonego Kapturka - budowa 
drogi o nawierzchni bitumicznej, chodni-
ków i ścieżki rowerowej z kostki betono-
wej, odwodnienie, oświetlenie; 

- ul. Jasia i Małgosi - budowa drogi 
o nawierzchni bitumicznej, chodników 
i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, 
odwodnienie, kanalizacja deszczowa; 

- ul. Tetmajera - poszerzenie już ist-
niejącej drogi i połączenie jej z ul. Ceglar-
ską, budowa nowych miejsc postojowych, 
wykonanie nowej nawierzchni o łącznej 
długości 376 mb, wykonanie odwodnie-
nia, oświetlenia, przebudowa gazociągu 
i wodociągu;

- ul. Starowiejska -  przebudowa dro-
gi (nawierzchnia bitumiczna, chodniki 
z kostki betonowej) wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem;

- ul. Sienkiewicza - przebudowa drogi 
(nawierzchnia bitumiczna, chodniki z pły-
tek betonowych) wraz z kanalizacją desz-
czową i oświetleniem;

- ul. Saperska i ul. Wyzwolenia - prze-
budowa dojazdów do bloków mieszkal-
nych przy ul. Wyzwolenia i ul. Saperskiej 
(nawierzchnia dojazdów, miejsc posto-
jowych i chodników z kostki betonowej) 
wraz z budową miejsc postojowych i re-
montem ciągów pieszych; w wyniku prze-
prowadzonych prac powstanie 50 miejsc 
postojowych przy drogach dojazdowych 
przy ul. Saperskiej i 64 miejsca postojo-
we przy ul. Wyzwolenia. Zadanie obejmu-
je także prace związane z odwodnieniem 
i oświetleniem przebudowywanych dróg;

- ul. Księżniczki Dobrawy - przebu-
dowa drogi i chodników o nawierzchni 
z kostki betonowej wraz z odwodnie-
niem;

- pętla autobusowa na Czyżykowie 
- przebudowa obejmuje wykonanie na-
wierzchni, prace budowlane związane 
z odwodnieniem i oświetleniem;

- ul. Kubusia Puchatka - budowa 
parkingu na 12 miejsc postojowych o na-
wierzchni z kostki brukowej.

LATA

OGŁOSZENIA
• Prezydent Miasta Tczewa informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży:

- obr. 1 dz. nr 677 - w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz użytkownika wieczystego.

• Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz użytkowników wieczystych.

Nieruchomość zabudowana częścią 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
położona jest w Tczewie przy ul. Zamko-
wej, oznaczona numerem działki 418/15 
obr. 8, pow. 546 m2, KW 23053.
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TCZEW – WYDATKI NA INWESTYCJE
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Rywalizacja nie była łatwa. 15 seniorów 
podzielono na cztery grypy tematycznej i… 
wysłano w podróż dookoła świata. W rolę 
przewodników wcielili się brawurowo pro-
wadzący imprezę - Jolanta Jank i Ludwik 
Kiedrowski. Opiekunem wyprawy został 
natomiast Zenon Odya, prezydent Tczewa, 
któremu Julita Jakubowska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prze-
kazała bilet życząc ciekawej i bezpiecznej 
podróży. Zaczęło się jednak groźnie… Na 
scenę wtargnęła banda piratów pod do-
wództwem kapitana Huka. Na szczęście 
okazało się, że w postacie morskich rozbój-
ników wcieliły się dzieci w Przedszkola nr 8 
w Tczewie. Po odpłynięciu piratów pierwsza 
grupa seniorów dopingowana przez pub-
liczność po brzegi wypełniająca salę Cen-
trum Kultury i Sztuki, ruszyła za ocean.

Wraz z seniorami trafi liśmy do Stanów 
Zjednoczonych. Tam kandydaci  zaprezen-
towali się jako wielkie gwiazdy Hollywood. 
Kolejna grupa dotarła do Chin. Wraz z nią 
mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnej cere-
monii parzenia herbaty. Następnie odwie-
dziliśmy krainę wiecznych lodów, i gorącą 
Afrykę. Na zakończenie seniorzy zaprezen-
towali się w strojach wieczorowych. Każda 
z odsłon wymagała innej scenografi i, in-
nych kostiumów. Niektóre z nich wykonali 

sami uczestnicy. Prezentacje seniorów 
urozmaicały występy m.in. Tczewskiego 
Towarzystwa Kulturalnego BRAMA, zespo-
łu „Wiecznie Młodzi”, Wesołej Kapeli, tam-
burmajorek z Pałacu Młodzieży z Gdańska, 
dzieci ze świetlicy środowiskowej PKPS 
w Tczewie. 

Przez całą imprezę ciężko pracowało 
jury w składzie: Julita Jakubowska - dyrektor 
MOPS, Tadeusz Żmijewski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie, Adam Andryjenko 
-  współwłaściciel restauracji Carina, Eugenia 
Szweda - Miss Złotego Wieku 2007 i Bożena 
Szczepańska - prezes Fundacji Domu Kultu-
ry. Jurorzy uznali, ze poziom imprezy był tak 
wysoki, a kandydaci tak profesjonalnie przygo-
towani, ze nikt nie może pozostać bez nagro-
dy. A nagrody, dzięki sponsorom, były bardzo 
atrakcyjne - m.in. kosze z przysmakami regio-
nalnymi, biżuteria, radiomagnetofony, rowery 
treningowe, aparaty fotografi czne, sprzęt go-
spodarstwa domowego, książki, pościel, koce, 
odzież, szkło, porcelana, a także rozmaite 
usługi - fryzjerskie, kosmetyczne, rehabilitacyj-
ne,  optyczne, dekoracja i aranżacja okna. Na-
grodą były też wycieczki - do Wiednia i Pragi, 
pobyt w Domu Wczasowym w Muszynie oraz 
w  Ośrodku Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Pierszczewie.

Seniorzy w podróży dookoła świata

Miss i Mister złotego

Laureaci

Piraci z Przedszkola nr 9. Seniorzy w Hollywood…

Marszałek Województwa Pomorskiego 
– Jan Kozłowski, 

Prezydent Miasta Tczewa – Zenon 
Odya, 

Starosta Powiatu Tczewskiego – Witold 
Sosnowski
oraz 

Barbara Dobrowolska - Biuro Podróży 
PANDA, Lidia Korobowicz - Biuro Podróży 
LIDIA, Jerzy Siemko – Dom Wczasowy KO-
LEJARZ w Muszynie, Wiesława Górecka 
- Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w Kartuzach, Adam Adryjen-
ko - Hotel, Restauracja CARINA, Maria Ban-
na - HSI Restauracja POKUSA, Michał Dey 
- Restauracja Piwnica Millenium, Waldemar 
Nadolski - Restauracja RISTOCAFE, Ewa, Ma-
rek Pustkowscy - Restauracja KAMERALNA, 
Piotr Rezmer - Restauracja PIASKOWA, Bo-
gumiła, Krzysztof Rosinek - Restauracja POD 
ORŁEM, Marzena Mrozek - Szpital Rehabili-
tacji i Opieki Długoterminowej, Ewa, Andrzej 
Demps - Poradnia Stomatologiczna, Bogumił 
Domkowski – Salon Optyczny w Starogardzie 
Gd., Wiesława Jaszczerska - Zakład Usług 
Opiekuńczych, Maria Blinstrub-Kurus, Elżbieta 
Leszczyńska - Apteka Czyżykowo, Sławomira 
Lewandowska - Apteka JODŁOWA, Teresa 
Peplińska - Sklep Zielarski, Sklep Medyczny 
GOMED, Barbara Jakubowska - Zakład Fry-
zjerski BASIA, Eliza Głowacka - Salon Fry-
zjerski ELIZA, Danuta Markowska - Zakład 
Fryzjerski Beauty Center, Grażyna Szostak 
- Zakład Fryzjerski, Adam Przybyłowski - Tele-
wizja TeTka, „Polska. Dziennik Bałtycki”, „Ga-
zeta Tczewska”, Portal POMORZA.PL, Bank 
Spółdzielczy w Tczewie, Helena Drywa - HSI, 
Joanna, Edward Duszyńscy - Firma Hando-
wo-Usługowa ARKTYKA, Ekologiczna Pralnia 
Chemiczna EKOBŁYSK, Flextronics Internatio-
nal, Zbigniew Gryczka - Zakład Usługowy PRO-
DOM, Aleksandra Jaros - Sklep Przemysłowy 
OLA, Joanna, Wiesław Jurek - BHZ JUNAWEX, 
J.H. Sp.J. Systemy Grzewcze, Andrzej Klonowski 
- Sklep KOMOZBYT, Urszula i Ryszard Kohlandt 
– sklep AGD, Jerzy Konkolewski - Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Księgarnia Art-Sport w Gdań-
sku, MBF, Regina Napierała - Sklep WENUS, 
PHU FERMAG, Piotr Piasecki - P&J SPORT, 
STATOIL, Hanna Radomska - Kwiaciarnia NA-
TALIA, Maria Wasiewicz-Galińska - Centrum 
Kształcenia Zawodowego NAUKA, Rafał Was-
silow - DECORAF - Kompleksowa aranżacja 
okna, Urszula Wierycho - Biblioteka Publiczna 
im. A. Skulteta, Marek Zieliński - Sklep ZIELIK, 
Bożena Chylicka, Edward Dembiński, Julita 
i Tadeusz Jakubowscy, Jolanta Jank - Przed-
szkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi, Re-
nata, Kazimierz Janusz, Edward Mączyński, 
Marian Kopiszka – skład opałowy, Mirosława 
Kukuła, Jan Kulas, Wojciech Kusa, Roman Lie-
brecht, Zyta Myszka, Zofi a Petka - Miss Złote-
go Wieku 2005 roku, Bernardyna Raczkowska 
- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku, Sylwia 
Szulc, Joanna Treder, Bożena Szczepańska 
- Fundacja Domu Kultury, Tadeusz Żmijewski 
- Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Forum 
Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie, Biuro 
Promocji UM w Tczewie – Ludwik Kiedrowski, 
Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA, 
Zespół Tambourmajorki z Pałacu Młodzieży 
w Gdańsku, Zespół Muzyczny „Wesoła Kapela” 
– Franciszek Zakrzewski.

Przedsięwzięcie wsparli: 

Czterogodzinna gala fi nałowa okazała się niczym dla tczewskich seniorów. Udo-
wodnili nie tylko, że potrafi ą doskonale się bawić, ale również, że kondycji może 
im pozazdrościć niejeden dwudziestolatek. Już po raz piąty w szranki o tytuł Miss 
i Mistera Złotego Wieku stanęli tczewianie  w wieku 70 lat i starsi. Najpiękniejszymi  
spośród 15 kandydatów okazali się Maria Olszewska (żona zwycięzcy ubiegłorocznej 
edycji tej samej imprezy - Stanisława Olszewskiego) i Wacław Knopik, oboje w wieku 
70 lat. Najstarsza uczestniczka ma 88 lat, najstarszy uczestnik jest rok młodszy.
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***
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 Tcze-
wa, marszałek województwa pomorskiego, 
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. 

Laureaci wyborów:
•  Miss Złotego Wieku, Miss Dalekiego 

Wschodu - Maria Olszewska, 70 lat,
•  Mister Złotego Wieku, Mister Dalekiego 

Wschodu – Wacław Knopik, 70 lat,
•  Miss Chin - Joanna Kołodko, 88 lat,
•  Miss Kraju Kwitnącej Wiśni - Krystyna 

Cybulska, 80 lat,
•  Miss Safari - Irena Tybusz, 73 lata,
•  Miss Czarnego Lądu - Daniela Hernoga, 

72 lata,
•  Miss Afryki - Maria Szeląg, 71 lat,
•  Mister Afryki - Aleksander Giema, 87 lat,
•  Miss Antarktydy - Irena Sielecka, 76 lat,
•  Miss Zorzy Polarnej - Władysława Gzik, 

75 lat,
•  Mister Antarktydy - Włodzimierz Mróz, 

73 lata,
•  Mister Zorzy Polarnej - Henryk Handke, 

82 lata,
•  Miss Ameryki - Maria Budzyn, 70 lat,
•  Mister Ameryki - Benedykt Kusowski, 75 lat,
•  Miss Hollywood - Janina Kusowska, 73 lata.

Prowadzący imprezę  - Ludwik Kiedrowski 
i Jolanta Jank.

… i  na Antarktydzie.

wieku 2008

Ludwik Kiedrowski jako kierownik Biura 
Promocji w Urzędzie Miejskim przez wiele 
lat zajmował się kontaktami partnerskimi 
Tczewa i wielokrotnie gościł w miastach part-
nerskich. Na wystawie znajdują się „twarze” 
z Aizkraukle na Łotwie, Birżai na Litwie, nie-
mieckich miast Witten oraz Werder, Beauva-
is we Francji, Barking&Dagenham w Anglii, 
Iliczjowsk na Ukrainie, Kurska w Rosji, Lev 
Hasharon w Izraelu oraz z Dębna i oczywi-
ście z Tczewa. 

- Odwiedzając miasta partnerskie Tcze-
wa starałem się nie ograniczać jedynie do  
nawiązywania współpracy i międzynarodo-
wych kontaktów – mówi Ludwik Kiedrowski. 
– W równym stopniu starałem się dokumen-
tować odwiedzane miejsca, zwracając uwa-
gę na charakterystyczne miejsca i osoby.  
Starałem się uchwycić i utrwalić to co cieka-
we, nietypowe.

Wystawa w Centrum Kultury i Sztuki

 „Kobiety miast partnerskich” 

Ludwik Kiedrowski i jedna z jego prac.

Około stu fotografi i znalazło się na wystawie „ Kobiety miast partnerskich”, któ-
rą zorganizowano w Centrum Kultury i Sztuki. Autorem prac jest Ludwik Kiedrowski, 
a ekspozycja to efekt jego dokumentacyjnej pasji realizowanej przez dziesięć lat pod-
czas wielokrotnych podróży do miast partnerskich Tczewa. 

Jak powiedział autor prac, wszystkie 
fotografi e wykonane zostały w miastach 
partnerskich Tczewa lub w Tczewie. Nie ma 
tu zdjęć pozowanych. Autor utrwalił wize-
runki kobiet, które przyjeżdżały do Tczewa 
na zaproszenie władz samorządowych, 
ale także kobiety, dziewczyny, dziewczynki 
napotkane przypadkiem. – Te zdjęcia mają 
swoja historię, utrwalają chwilę, zadumę 
bohaterek – przyznał L. Kiedrowski. – To 
nie są fotografi e wykonane perfekcyjnie, 
ale prace amatorskie. Chodziło mi raczej 
o oddanie klimatu.Jak powiedział poseł Jan 
Kulas obecny na otwarciu wystawy, jest to 
wspaniały przykład przyjaźni między naro-
dami, miastami. 

Organizatorzy wystawy to Urząd Miej-
ski w Tczewie, Tczewskie Towarzystwo 
Kulturalne BRAMA oraz Centrum Kultury  
i Sztuki. 

• Czy trzeba unikać konfl iktów?
Warsztaty – 4 godziny
TERMIN: 3 marca 2008, godz. 16:00, 

sala 204 CED

• Trudni uczniowie - rozumieć i pomagać
Warsztaty – 4 godziny
TERMIN: 1 kwietnia 2008, godz. 16:00, 

sala 204 CED 

• Bądź sobą - trening asertywności
Warsztaty – 4 godziny
TERMIN: 28 kwietnia 2008, godz. 

16:00, sala 204 CED
• Prawo oświatowe. Warsztaty dla na-

uczycieli stażystów i kontraktowych 
Warsztaty – 4 godziny
TERMIN: 26 maja 2008, godz. 16:00, 

sala 204 CED

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
proponuje warsztaty:

WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZE-
NIE NA DRUKACH ZAMIESZCZONYCH 

NA STRONIE:     
www.ced.tczew.com.pl lub  www.ced.

tczew.com.pl/odn.html 

Dyżury doradców 
metodycznych

• Poniedziałek (1430 – 1600) – Alicja Olszewska 
(1400 – 1600) – Wasyla Cychowska                                                                    

• Środa (1400 – 1600) –   Wasyla Cychowska
• Piątek (1430 – 1700) – Alicja Olszewska

Alicja Olszewska – tel. 600-410-371; 
e-mail ala505@wp.pl

Wasyla Cychowska – tel. 604-416-227; 
e-mail wc412@wp.pl
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Aktualnie realizowane 
programy PFRON:
Jednym z aktualnie realizowanych 

programów PFRON jest program 
Student II. Od dnia 1 stycznia 2008 
roku program Student II urzeczywist-
niany jest na terenie całego kraju. 
Jego celem jest wyrównanie szans 
w zdobyciu wykształcenia przez oso-
by niepełnosprawne oraz przygo-
towanie osób niepełnosprawnych, 
poprzez stałe podwyższanie kwalifi -
kacji, do rywalizacji o zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy. 

Warunkiem uczestnictwa w pro-
gramie jest: 

1. posiadanie orzeczenia o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności (lub orzeczenia 
równoważnego); 

2. przedłożenie dokumentu po-
twierdzającego rozpoczęcie lub kon-
tynuowanie nauki, a w przypadku 
osób, które miały wszczęty przewód 
doktorski, a nie są uczestnikami stu-
diów doktoranckich – dokumentu po-
twierdzającego wszczęcie przewodu 
doktorskiego. 

W programie nie mogą uczest-
niczyć osoby:

1) o średnich miesięcznych do-
chodach brutto przekraczających:

• 120% najniższego wynagro-
dzenia przypadającego na jednego 
członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym,

• 150% najniższego wynagrodze-
nia – w przypadku osób samotnie go-
spodarujących,

2) które posiadają zobowiązania 
wobec PFRON,

3) które w przeszłości były stro-
ną umowy zawartej z PFRON i roz-
wiązanej z przyczyn leżących po ich 
stronie.

Pomoc fi nansowa w ramach 
programu udzielana jest w formie:

1. dofi nansowania kosztów nauki,
2. stypendium specjalnego za 

szczególne osiągnięcia w nauce.

Wysokość pomocy fi nanso-
wej udzielanej w jednym półroczu 
jednemu wnioskodawcy nie może 
przekroczyć pięciokrotności naj-
niższego wynagrodzenia.

Jedną z ulg przysługujących osobom 
niepełnosprawnym jest ulga komunikacyj-
na w PKP. 

Informacje zamieszczone poniżej zo-
stały opracowane na podstawie informa-
cji opublikowanych na stronie PKP Prze-
wozy Regionalne.

Osoby niepełnosprawne korzystające 
z przejazdów środkami transportu PKP 
uprawnione są do korzystania z ulg. Podsta-
wą do udzielenia zniżki jest posiadanie do-
kumentu potwierdzającego stopień i rodzaj 
niepełnosprawności, gdyż od niego uzależ-
niona jest wielkość ulgi. 

Ulga w wysokości 78% (bilety jedno-
razowe i miesięczne) przy przejazdach 
wszystkich kategorii pociągów w klasie 2 
przysługuje: 

- studentom dotkniętym inwalidztwem 
lub niepełnosprawnym do ukończenia 26 
roku życia, 

- dzieciom i młodzieży dotkniętej inwa-
lidztwem lub niepełnosprawnym do ukoń-
czenia 24 roku życia, wyłącznie na przejazdy 
z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu 
(również trasa powrotna) do:

• przedszkola,
• szkoły, 
• szkoły wyższej, 
• placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
• placówki oświatowo-wychowawczej, 
• specjalnego ośrodka szkolno-wycho-

wawczego, 
• specjalnego ośrodka wychowawczego, 
• ośrodka umożliwiającego dzieciom 

i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, 

• ośrodka rehabilitacyjno-wychowaw-
czego, 

• domu pomocy społecznej, 
• ośrodka wsparcia, 
• zakładu opieki zdrowotnej, 
• poradni psychologiczno-pedagogicz-

nej, w tym poradni specjalistycznej, 
• na turnus rehabilitacyjny. 

dodatek informacyjny „Panoramy Miasta” dotyczący dodatek informacyjny „Panoramy Miasta” dotyczący 
sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.INTEGR@CJANININTEGR@CJANIN

ULGI dla osób niepełnosprawnych:
Ulga tej wysokości przysługuje także jed-

nemu z rodziców lub opiekunowi dzieci i mło-
dzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełno-
sprawnością (tylko bilety jednorazowe). 

Osobom niezdolnym do samodzielnej 
egzystencji, o znacznym stopniu niepełno-
sprawności oraz inwalidom I grupy (jeżeli 
orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utra-
ciło ważności) przysługuje ulga w wysokości 
49% przy przejazdach w klasie 2 pociągów 
osobowych (tylko na podstawie biletów jed-
norazowych) lub ulga 37% przy przejazdach 
w klasie 2 pozostałych pociągów (pospiesz-
nych, TLK, Ex, IC, EC) tylko na podstawie 
biletów jednorazowych, bez żadnych ograni-
czeń w trasie przejazdu. 

Osobom niewidomym, jeśli nie są uzna-
ne za osoby niezdolne do samodzielnej eg-
zystencji, przysługuje ulga w wysokości 37% 
ceny biletu przy przejazdach w 2 klasie po-
ciągami wszystkich kategorii (na podstawie 
biletów ulgowych i miesięcznych) bez żad-
nych ograniczeń w trasie przejazdu.  

Inwalidom wojennym i wojskowym, zali-
czonym do II lub III grupy inwalidów lub uzna-
nym za całkowicie lub częściowo niezdolnych 
do pracy oraz kombatantom będącym inwali-
dami wojennymi lub wojskowymi, zaliczonym 
do II lub III grupy inwalidów lub uznanym za 
całkowicie lub częściowo niezdolnych do pra-
cy, przysługuje ulga w wysokości 37% ceny 
biletu przy przejazdach w klasie dowolnej 
wszystkich kategorii pociągów (tylko na pod-
stawie biletów jednorazowych), bez żadnych 
ograniczeń w trasie przejazdu.

Kombatantom oraz innym uprawnionym 
osobom, będącym emerytami, rencistami lub 
inwalidami przysługuje ulga w wysokości 37% 
ceny biletu, przy przejazdach w klasie dowol-
nej pociągów osobowych, pospiesznych i TLK 
(tylko na podstawie biletów jednorazowych) 
lub 37% przy przejazdach w 2 klasie pociągów 
pozostałych kategorii (Ex, IC lub EC) - tylko na 
podstawie biletów jednorazowych. 

ZAPAMIĘTAJ! Kalendarium świąt związanych z niepełnosprawnością:

4 stycznia - rocznica urodzin Braille’a
26 stycznia - Polski Dzień Transplantacji
27 stycznia - Światowy Dzień Trędowatych
11 lutego - Światowy Dzień Chorego
14 lutego - Dzień Chorych na Padaczkę
22 marca - Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
21 września - Światowy Dzień Choroby Alzheimera
25 września - Międzynarodowy Dzień Niesłyszących
29 września - Międzynarodowy Dzień Głuchego
1 października - Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
15 października - Międzynarodowy Dzień Białej Laski
22 października - Międzynarodowy Dzień Jąkających się
21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
13 listopada - Międzynarodowy Dzień Niewidomych
14 listopada - Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
1 grudnia - Światowy Dzień AIDS
3 grudnia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
od 5 grudnia - Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym

Beata Włoch
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W dniach 22 – 24 stycznia 2008 r. od-
było się siódme posiedzenie Sejmu RP. 
Zakończono na nim prace nad budżetem 
państwa na 2008 rok. Posłowie pomor-
scy wspólnie wystąpili z interpelacją do 
ministra infrastruktury w sprawie dalszej 
budowy autostrady A-1. Poseł Jan Ku-
las zabrał także głos w debatach m.in. 
o mediach publicznych oraz o ordynacji 
samorządowej. Grupy młodzieży z Ziemi 
Tczewskiej gościły w sejmie.

Podczas VII posiedzenia Sejmu RP zakoń-
czono prace nad budżetem państwa na 2008 
r. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie 
zaopiniowała 16 poprawek senatu do projektu 
ustawy budżetowej, które następnie zaapro-
bował sejm. M.in. zwiększono fi nansowanie 
(o 89 mln zł) sądów apelacyjnych. Wzmocniono 
także budżet (o 6 mln zł) Państwowej Inspekcji 
Pracy. Z uwagi na trudną sytuację kraju po-
słowie zrezygnowali z podwyżek fi nansowych 
na utrzymanie biur poselskich i senatorskich, 
a uzyskaną kwotę 16,6 mln zł przeznaczyli na 
wsparcie opieki zdrowotnej. 

Na VII posiedzeniu sejmu odbyły się 
pierwsze czytania kilku ustaw. Najwięcej 
dyskusji i emocji wywołał projekt ustawy 
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Jego 
intencją jest odejście od obecnego systemu 
upolitycznienia Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Jej uspołecznienie ma polegać 
na uzyskaniu przez kandydatów do tej Rady 
rekomendacji z uczelni akademickich, bądź 
stowarzyszeń twórczych, w tym dziennikar-
skich. Skomplikowany proces koncesyjny 
ma zostać przekazany do Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej (UKE). W nowelizacji pod-
kreślono również znaczenie jawnych konkur-

sów. Na tym posiedzeniu odbyło się także 
pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy 
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw. W ustawie 
zrezygnowano głownie z tzw. systemu bloko-
wania list wyborczych. Istotnie odpolitycznia 
to samorządową ordynację wyborczą, narzu-
coną przez poprzednią koalicję.

Posłowie podczas VII posiedzenia sej-
mu uchwalili m.in. ustawę o zasadach uzna-
wania kwalifi kacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej. Uchwalono też nowelizację ustawy 
o rachunkowości oraz ustawę o przeniesie-
niu praw emerytalnych urzędników Wspólnot 
Europejskich. Kilka prostych ustaw dotyczy-
ło zmiany nazw lub przyjęcia patrona dla 
5 uczelni wyższych. M.in. Akademia Me-
dyczna w Warszawie przyjęła nazwę „War-
szawski Uniwersytet Medyczny”.

Trzeci dzień (24.01.2008 r.) obrad VII 
posiedzenia sejmu trwał zaledwie kilka mi-
nut. Posłowie z uwagi na katastrofę lotniczą 
oddali hołd jej ofi arom i zadecydowali zgod-
nie o przełożeniu debaty o służbie zdrowia 
na kolejne posiedzenie. 

W trakcie VII posiedzenia Sejmu par-
lamentarzyści pomorscy: Anna Zielińska 
Głębocka, Jan Kulas, Iwona Guzowska, 
Sławomir Neumann, Krzysztof Lisek, Ja-
rosław Wałęsa, Jerzy Kozdroń, Stanisław 
Lamczyk, Zbigniew Konwiński, Zdzisław 
Czucha, Jerzy Budnik i Witold Namyślak, 
podpisali się pod interpelacją do Ministra In-
frastruktury Cezarego Grabarczyka. Posło-
wie postulują w niej potrzebę niezwłocznej 
budowy autostrady A-1 na odcinku Nowe 
Marzy – Toruń poprzez powierzenie tego 

zadania dotychczasowemu koncesjonariu-
szowi, spółce GTC. 

Jan Kulas w debacie nad poprawkami 
senatu do budżetu postulował o zachowa-
nie równowagi pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami. W debacie o radiofonii i te-
lewizji poparł ideę odpolitycznienia mediów 
publicznych. Upomniał się także o status 
i właściwą rangę regionalnych oddziałów 
TVP. Z kolei w debacie nad ordynacją sa-
morządową zaapelował o przygotowanie 
kompleksowego prawa wyborczego, bar-
dziej czytelnego i przejrzystego, a jedno-
cześnie wyraźnie zachęcającego obywa-
teli do udziału w wyborach powszechnych. 
W oświadczeniu poselskim poseł J. Kulas 
wskazał m. in. na zbliżającą się 30. rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża, na 20. 
rocznicę historycznych strajków w Stocz-
ni Gdańskiej oraz na 10. rocznicę uchwa-
lenia ustaw o samorządzie powiatowym 
i wojewódzkim.

Na zaproszenie posła J. Kulasa kolejne 
grupy młodzieży gościły w sejmie: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Pelplina oraz 
Zespół Szkół Ekonomicznych z Tczewa. 
Wcześniej sejm zwiedziła Młodzieżowa 
Rada Miasta Tczewa. Wizyty te są znakomi-
tą formą edukacji parlamentarnej. 

         

Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa

Siódme posiedzenie Sejmu RP 

Biuro Poselskie posła Jana Kulasa 
mieści się w Tczewie przy ul Kołłątaja 
9. Od poniedziałku do środy  pracuje od 
godz. 14.00 do 18.00, w czwartki i piątki 
od godz. 8.00 do 12.00. 

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

O tym jak wygląda dzień z życia po-
sła, jak pracują komisje sejmowe, a także 
o ważnych problemach Tczewa rozmawiała 
młodzież z I LO z posłem Janem Kulasem. 
Spotkanie w Centrum Wystawienniczo - Re-
gionalnym Dolnej Wisły było też okazją do 
obejrzenia fi lmu  na temat funkcjonowania 
polskiego parlamentu.

Jan Kulas przypomniał o wielkim jubile-
uszu 750-lecia nadania Tczewowi praw miej-
skich, który będziemy obchodzić w 2010 r. 
- Niewiele jest miast o tak długiej, udokumen-
towanej historii - powiedział poseł. - Pamiętaj-
my o tym, że Tczew również w przeszłości był 
ważnym ośrodkiem, że możemy być dumni ze 
swojego miasta. Przez krótki czas byliśmy na-
wet stolicą księstwa Sambora II.

Uczestników spotkania interesowało, 
w jakich komisjach pracuje tczewski poseł. 
W obecnym sejmie VI kadencji funkcjonuje 26 
komisji stałych. J. Kulas od początku deklaro-
wał wolę pracy w komisjach bardzo ważnych 
dla kraju i regionu. W pierwszym podejściu 
został wybrany członkiem Komisji Finansów 
Publicznych. Po konsultacjach został również 
członkiem sejmowej Komisji Zdrowia. 

Rozmowy dotyczyły również inwestycji 
tczewskich. Uczestnicy spotkania niepokoili 
się, czy wobec konieczności przeznaczenia 
ogromnych środków na autostrady i Euro 2012, 

Tczew będzie miał za co realizować program  
powrotu nad Wisłę. Poseł deklarował pomoc 
w tej sprawie, a także przekonywał o popar-
ciu marszałka woj. pomorskiego dla realiza-
cji nadwiślańskich inwestycji w Tczewie. Już 
w maju ma nastąpić uroczyste otwarcie przy-
stani połączone z inauguracją wojewódzkiego 
sezonu turystycznego. - Na otwarcie zaprosi-
łem marszałka sejmu Bronisława Komorow-
skiego - powiedział poseł. 

Poseł zachęcał młodzież do wstąpienia 
do tworzącego się  w Tczewie Ruchu Młodych 
Demokratów oraz do odwiedzania jego biura 
poselskiego. 

Spotkanie z młodzieżą poprowadziła Mał-
gorzata Kruk.

Spotkanie z licealistami

Jak pracuje poseł?

Spotkanie w CWRDW.

W sejmie 
o 750-leciu miasta 

10 stycznia poseł Jan Kulas wygłosił 
w sejmie oświadczenie w sprawie przypada-
jącego w 2010 r. jubileuszu 750-lecia nada-
nia praw miejskich Tczewowi. Oświadczenie 
zostało wygłoszone  podczas drugiego dnia 
obrad VI posiedzenia Sejmu. 

Poseł przypomniał historyczny rodowód 
Tczewa, a także jego współczesne znacze-
nie  m.in. komunikacyjne, gospodarcze, kul-
turalne.

-   Tczew to także miasto, które myśli 
w kategoriach XXI wieku - mówił poseł. 
-  Jako poseł i samorządowiec cieszę się 
z tego, że to miasto od wielu lat daje przy-
kład zgody, harmonijnego współdziałania 
samorządu lokalnego. To miasto słynie, 
z tego, że ma przyjęty program strategicz-
nego rozwoju, ma rozważnych, mądrych 
gospodarzy. 

Z Tczewa wywodzi się wielu znanych 
obywateli, na przykład Ryszard Karczy-
kowski, lider ˝Republiki˝ - Obywatel GC, 
Grzegorz Ciechowski, sportowiec Józef 
Kruża, Adam Wendt, a także wielu innych 
wybitnych obywateli. Myślę, że ten kapitał 
ludzki w jakimś sensie jest najważniejszy 
i to będzie chyba największy owoc, naj-
większa radość na jubileusz 750-lecia 
miasta Tczewa, który będzie obchodzony 
w roku 2010. 
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Postępowanie z odpadami z fi rm remontowo-budowlanych

W Krajowym Programie Gospodarki 
Odpadami 2010 (KPGO 2010) określono 
ilość odpadów innych niż niebezpieczne 
z tej grupy na poziomie 1,8 mln ton wytwo-
rzonych w 2004 r. Stanowiło to ok. 1,5% 
odpadów wytworzonych w Polsce. Według 
KPGO 2010 przewidywany jest wzrost ilo-
ści tych odpadów do 2 mln ton w 2010 r., 
w 2014 r. do 2,2 mln ton, a w 2018 r. do 2,4 
mln ton. stąd konieczne jest poszukiwanie 
różnorodnych sposobów wykorzystania, co 
ma uzasadnienie ze względów ekologicz-
nych i ekonomicznych.

W trakcie prac remontowych i budow-
lanych powstaje szereg odpadów, które 
mogą stanowić źródło cennych surowców 
wtórnych. Odpady te są zakwalifi kowane do 
grupy 17 - z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (wyłączając glebę i ziemię z tere-
nów zanieczyszczonych).

Zgodnie z ustawą o odpadach obowią-
zek usuwania, unieszkodliwiania lub powtór-
nego wykorzystania spoczywa na wytwarza-
jącym odpady, czyli podmiocie świadczącym 
usługi, chyba że umowa o świadczenie usług 
stanowi inaczej.

Gruz budowlany
Gruz budowla-

ny powstaje w wy-
niku prac remonto-
wo-budowlanych 
p r o w a d z o n y c h 
w budownictwie 
indywidualnym, 
zbiorowym i prze-
mysłowym. Od-
padowy gruz 
budowlany można podzielić na gruz 
betonowy (np. odpadowe pustaki) i ce-
ramiczny (np. odpadowe cegły, pusta-
ki). W zależności od pochodzenia (gruz 
z remontów lub rozbiórki) może mieć bar-
dzo zróżnicowany skład (tab. 1).

Branża budowlana w ostatnich latach szybko się rozwija. Wpływa to na wzrost ilości  odpadów powstających 
w  trakcie  budowy,   rozbiórek lub modernizacji budynków, dróg i innych obiektów budowlanych. Źródła ich powsta-
wania są rozproszone, dlatego trudno określić ich ilości. 

dawna odpad ten trafi ał w większości na skła-
dowiska odpadów komunalnych, jednak po 
przetworzeniu (kruszeniu. przesiewaniu) jest 
cennym surowcem. Mobilne stacje kruszenia, 
przetwarzają gruz na miejscu powstawania, 
co umożliwia powtórne wykorzystanie go do 
podbudowy fundamentów nowego, budowa-
nego w danym miejscu obiektu. Nie zawsze 
konieczne jest kruszenie niniejszego odpa-
du. Czasami wystarczy go przesiać na odpo-
wiednie frakcje. Gruboziarnisty żwir może być 
wykorzystywany do budowy parkingów. Tak 
przygotowane podłoże nie wymaga budowy 
kanałów drenarskich do odprowadzania nad-
miaru wody. Kruszywo to jest również tańsze od 
naturalnego. Przed wykorzystaniem kruszywa 
z miejsca rozbiórki należy pobrać próbę i wyko-
nać analizę jego parametrów pod kątem wytrzy-
małości, a także mrozoodporności, nasiąkliwości 
i ścieralności. Na podstawie badań i doświadczeń 
określono przydatność kruszywa typu recykling 
do robót budowlanych, budowy i remontu dróg, 
zwłaszcza do formowania i zagęszczania terenu 
(gruz ceglany z wapnem), do wykonania wstęp-
nej podbudowy oraz warstw wiążących dróg, 
a także utwardzania placów, parkingów 
i dróg dojazdowych. 

Ponadto odpady te mogą być użyte 
również do surowego wsadu pieca cemen-
towego. Gruz budowlany może być też wy-
korzystany na składowisku odpadów. Sto-
suje się go do przygotowania podłoża pod 
składowisko (do utwardzania podłoża skarp, 
tworzenia warstwy przepuszczalnej i fi ltracyjnej), 
a także w trakcie jego eksploatacji (warstwy 
przesypowe). Gruz wykorzystuje się też do bu-
dowy i przebudowy dróg technologicznych, pro-
wadzących do poszczególnych kwater danego 
składowiska oraz utwardzania placów manewro-
wych (rozładunkowych). Natomiast nie segrego-
wany gruz budowlany często deponowany jest 
z innymi odpadami komunalnymi w kwaterze 
składowiska, co jest zgodne z rozporządzeniem 
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 
składowane w sposób nie selektywny - Dz.U 
z 2002 r. nr 191, poz. 1595.

Odpady z drewna i szkła 
Tego typu od-

pady powstają w 
wyniku prac remon-
towo-budowlanych 
i są to zdemonto-
wane drzwi, ramy 
i parapety okienne, 
podłogi, elementy 
konstrukcyjne da-
chów, stropy między 
kondygnacjami itp. Tak jak w przypadku 
gruzu budowlanego odpad ten powinien być 
wysegregowany oraz pozbawiony okuć że-
laznych i grubych gwoździ, co umożliwi jego 
ponowne wykorzystanie. Zawartość drewna 
zbutwiałego w odpadach nie powinna prze-
kraczać 10%. Odpad ten może być wykorzy-
stany do produkcji paliwa alternatywnego, a 
jeśli nie jest zanieczyszczone impregnatami 

i powłokami ochronnymi, to przez osoby fi -
zyczne do celów energetycznych. Ponadto 
może służyć jako materiał budowlany.

Odpady ze szkła powstają w trakcie de-
montażu elementów szklanych, takich jak 
okna, drzwi. Dla maksymalizacji odzysku szkła 
niezbędne jest prowadzenia prac demontażu 
w sposób pozwalający na selektywne groma-
dzenie. Odpad ten powinien być oczyszczony, 
np. z resztek kitu. Szkła okiennego nie można 
gromadzić ze stłuczką szklaną z selektywnej 
zbiórki, ponieważ różni się od niej składem 
chemicznym i wymaga wyższych temperatur 
topienia. Natomiast może być wykorzystane 
do produkcji mączki szklanej, dodawanej do 
chemii gospodarczej. Ze szklanego proszku 
wytwarzane jest również szkło piankowe, uży-
wane jako materiał izolacyjny w budownictwie, 
przemyśle chłodniczym, okrętowym, energety-
ce jądrowej, drogownictwie itp.

Tworzywa sztuczne, papa, złom
Na grupę odpadów z tworzyw sztucz-

nych, powstającą przy pracach remontowo-
budowlanych, składają się puszki i rynienki 
na kable, kratki wentylacyjne, części insta-
lacji sanitarnych itp. Odpady te mogą być 
poddane recyklingowi materiałowemu lub 
energetycznemu. Aby to ułatwić, należy je 
selektywnie gromadzić już w czasie prac 
remontowych i budowlanych. Recyklingowi 
materiałowemu, obejmującemu m.in. roz-
drabnianie i ponowne przetworzenie na wy-
roby z tworzywa, mogą być poddane odpady 
tworzyw termoplastycznych, tj. PE, PP (np. 
rury), PCW (np. wpusty dachowe, kominki 
wentylacyjne, kształtki). Przykładem recy-
klingu energetycznego może być produkcja 
paliw alternatywnych, a także opatentowany 
proces, oparty na depolimeryzacji frakcjono-
wanej (proces podobny do krakowania ropy 
naftowej). Umożliwia on wtórne przetworzenie 
tworzyw sztucznych w wysokiej jakości mate-
riały spalinowe oraz paliwa.

W wyniku remontów dachów powstają 
odpady papy, która może być wykorzystana 
do produkcji paliw alternatywnych, a także 
w trakcie wykonywania drobnych napraw 
i konserwacji.

Z kolei na złom stalowy składają się np. 
rury, baterie, zlewozmywaki, poręcze, rynny,   
na   żeliwny - kaloryfery i rury, a na złom mie-
dzi i jej stopów oraz aluminium - rynny, rury 
spustowe. Wykorzystanie złomu metali nie 
stwarza aktualnie żadnych problemów, gdyż 
przyjmowany jest przez punkty skupu. Odpady 
aluminium, żelaza i stali mogą być wykorzysta-
ne do surowego wsadu pieca cementowego.

Azbest
W trakcie prac remontowo-budowlanych 

mogą powstawać również odpady zawierające 
azbest. Są to m.in. pokrycia dachowe, ściany 
osłonowe i działowe, okładziny zewnętrzne, 
osłony ścian przewodów windowych, szybów 
wentylacyjnych i instalacyjnych, przewody wo-
dociągowe i kanalizacyjne. 

Tab. 1. Przybliżony skład gruzu bu-
dowlanego

Materiał Udział [%]

Beton 25-65

Ceramika, szkło 5-35

Ziemia z wykopów 5-25

Metale 1-5

Tworzywa sztuczne, drewno, 
asfalt, papa, inne

1-4

Środowisko

cd. na str. 17

Urząd Miejski w Tczewie - Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

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

Odpad ten powinien być selektyw-
nie gromadzony na miejscu powstania, co 
ułatwia jego recykling. Jeśli powstaje on 
w trakcie budowy i remontów mieszkań, 
usuwany jest przez fi rmy odbierające od-
pady komunalne na zasadzie podstawie-
nia odpowiedniego pojemnika  na  zlecenie  
i  koszt wytwórcy  odpadów. Jeszcze do nie-
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Prawidłowe gospodarowanie tymi odpada-
mi reguluje ustawa o odpadach (Dz.U. z 2007 
r., nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) 
oraz ustawa o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 3, 
poz. 20 z późniejszymi zmianami). Natomiast 
zasady usuwania wyrobów zawierających 
azbest określa szczegółowo rozporządzenie 
w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania 
oraz warunków usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71, poz. 649). 

Zgodnie z ww. przepisami fi rma usuwająca 
azbest z obiektów staje się wytwórcą odpadów 
niebezpiecznych i musi posiadać co najmniej 
decyzję starosty zatwierdzającą „Program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi” oraz 
prowadzić odpowiednią dokumentację obrotu 
odpadami. Odpady te powinny być zbierane 
w sposób selektywny, nie można ich mieszać 
z innymi odpadami, a jedyną metodą ich unie-

szkodliwiania jest składowanie na odpowiednio 
zabezpieczonych składowiskach. Mogą być 
one usuwane jedynie przez osoby, które zosta-
ły przeszkolone przez uprawnione instytucje 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawidłowe postępowanie z odpadami 
powstającymi w trakcie prac remontowo-
budowlanych powinno opierać się na mak-
symalnej segregacji odpadów już na miejscu 
ich powstawania. Należy także promować sto-
sowanie urządzeń rozdrabniających i segregują-
cych gruz budowlany, który stanowi największy 
procent w masie odpadów z prac remontowo-bu-
dowlanych. Pozwoli to na powtórne wykorzystanie 
i osiągnięcie zamierzonego w Krajowym 
Programie Gospodarki Odpadami 2010 po-
ziomu odzysku 50% w 2010 r. oraz 80% 
w 2018 r.

Źródło: Recykling 2008

Urząd Miejski w Tczewie - Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

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

Miejska Biblioteka Publiczna przy 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 serdecznie 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzenia wystawy poświęconej sylwet-
kom trzynastu znanych tczewian pt. „Pozo-
stawili trwały ślad na Ziemi Tczewskiej”. 
Wystawa jest czynna do 29 lutego br.: ponie-
działek – piątek w godz. 10:00 - 17:00, środa 
w godz. 10:00 - 15:00. Więcej informacji pod 
numerem telefonu: 058-531-36-37 (w. 19 lub 
21) i na stronie: www.mbp.tczew.pl

Wystawa poświęcona jest następującym 
osobom:

• Jan Reinhold Forster (1729-1798) 
– podróżnik, przyrodnik, etnograf, urodził się 
w Tczewie

• Antoni Garnuszewski (1886-1964) 
– inżynier komunikacji, dyrektor Szkoły Mor-
skiej w Tczewie

• Edmund Raduński (1889-1939) 
– publicysta, historyk, działacz społeczny, 
autor pierwszej napisanej w języku polskim 
monografi i Tczewa

• Anna Łajming (1904-2003) – pomor-
ska pisarka, jej wspomnienia „Mój dom” do-
tyczą szesnastu lat spędzonych w Tczewie

• Józef Dylkiewicz (1906-1989) – kroni-
karz, poeta, publicysta, nauczyciel, bibliote-
karz, satyryk, mieszkał i działał w Tczewie

• Zygmunt Kułakowski (1917-1986) 
– działacz społeczny, regionalista, prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

• Henryk Lemka (1918-2002) – instruk-
tor kulturalny, reżyser, założyciel teatrzyku 
dziecięcego „Baj”w Tczewie, otrzymał medal 
„Pro Domo Trsoviensi”

• Zdzisław Frydryszewski (1929-2007) 
– pułkownik pożarnictwa, pasjonat, opraco-
wał „Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej 
Miasta Tczewa (1582-1997)”

• ks. Janusz Stanisław Pasierb (1929-
1993) – humanista, poeta, historyk sztuki, 
pedagog, kaznodzieja, mieszkał i uczył się 
w Tczewie, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

• Michał Misiorny (1933-2005)- krytyk 
teatralny, pisarz, tłumacz, eseista, publicy-
sta, mieszkał i uczył się w Tczewie

• Roman Klim (1940-2000) – regiona-
lista, muzealnik, miłośnik Kociewia i Żuław, 
twórca Muzeum Wisły w Tczewie, Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa

• Roman Landowski (1937-2007) 
– poeta, pisarz, regionalista, redaktor naczel-
ny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, 
autor wielu publikacji o małej Ojczyźnie, Ho-
norowy Obywatel Miasta Tczewa, otrzymał 
medal „Pro Domo Trsoviensi”

• Grzegorz Ciechowski (1957-2001) 
– znany kompozytor, wokalista, producent, 
założyciel i lider kultowego zespołu „Repub-
lika”, urodził się w Tczewie. 

Wystawa w MBP
Pozostawili ślad na 
Ziemi Tczewskiej  

Programy ekologiczne kontynuowane 
w 2008 roku:

1. VI edycja programu „Moje miasto 
bez odpadów”

Zbiórka makulatury, butelek plastiko-
wych oraz puszek aluminiowych. Odbiór od-
padów - Punkt Skupu Surowców Wtórnych, 
ul. Czyżykowska 1a.

2. V edycja programu „Recykling 
w mojej szkole”

Zbiórka kartridży i tonerów do drukarek 
- odbiór - PTH Technika. 

Zbiórka baterii –  odbiór – Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych „Starkom” Sp. 
z o.o. Starogard Gdański, ul. Tczewska 22.

Zgłaszanie odbioru baterii pod nume-
rem tel. 058 562 30 67.

3. IV edycja Konkursu „Zakręco-
ne odkręcone”, którego celem jest wy-
rabianie nawyku odkręcania nakrętek 
z butelek plastikowych i innych opako-
wań, gdyż zakręconych butelek nie moż-
na sprasować i tym samym zmniejszyć 
ich objętości.

Zbiórka plastikowych zakrętek. Odbiór 
odpadów - Punkt  Skupu  Surowców Wtór-
nych, ul. Czyżykowska 1a.

Prosimy o każdorazowe telefoniczne 
potwierdzenie do Punktu Skupu Surowców 
Wtórnych zebrania surowców wg harmo-
nogramu celem ich odbioru przez PSSW 
- (Pan Sarnowski nr tel. 058 531 06 57).

Szkoły i przedszkola nie ujęte w har-
monogramie prosimy o włączenie się do 
zbiórki i telefoniczne zgłaszanie chęci 
oddania zebranych surowców do Punktu 
Skupu Surowców Wtórnych pod nr tel. 
058 531 06 57. 

Pozyskane środki fi nansowe przekazane 
zostaną uczestnikom programu na realizację 
zadań proekologicznych.

 Zakończenie programu nastąpi 20 grud-
nia 2008 r. Dla tych, którzy wykażą się 
dużą efektywnością w zbiórce surowców 
wtórnych Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej ufunduje nagrody.

Odbiór zebranych surowców wtórnych (makulatura, plastik, puszki)  oraz nakrętek, 
odbywać się będzie  samochodem podstawionym przez Punkt Skupu Surowców Wtór-
nych, według poniższego harmonogramu dla wybranych szkół.

LP. NR SZKOŁY
LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

Dzień Godzina Dzień Godzina Dzień Godzina Dzień Godzina

1. Gimn. Nr 1 11 10 03 10 01 10 05 10

2. Gimn. Nr 3 12 10 04 10 03 10 06 10

3. SP 5 15 10 06 10 04 10 08 10

4. SP 7 18 10 07 10 07 10 09 10

5. SP 10 11 11 - - 01 11 05 11

6. SP 12 19 11 10 10 8 10 12 10

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
Urzędu Miejskiego w Tczewie

z a p r a s z a
dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli 

do kontynuacji programów ekologicznych w 2008 roku

Postępowanie z odpadami....
cd. ze str. 16

Środowisko
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Komitet obchodów jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich 
prosi mieszkańców o wypełnienie poniższej ankiety. 

ANKIETA 
dotycząca obchodów 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich

(odpowiedzi prosimy zaznaczyć krzyżykiem w budkach)

•  Które z wymienionych form obchodów jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa są, Pana/Pani zdaniem, najbardziej atrakcyjne 
i powinny zostać zorganizowane? Proszę wybrać preferowane odpowiedzi.
□ imprezy kulturalne i sportowe
□ inscenizacje historyczne
□ uroczysta parada w historycznych strojach
□ okolicznościowe medale, monety, znaczki i kartki pocztowe
□ jubileuszowe wydawnictwa książkowe
□ gadżety, pamiątki związane z jubileuszem (smycze, proporczyki, breloki, inne – jakie? …………………………………................)
□ angażowanie mieszkańców: happeningi, akcje artystyczne, jarmarki: staroci, rzemiosła itd.
□ pieczenie najdłuższej szarlotki  (propozycja do Księgi Guinnessa)
□ konferencje naukowe

inne – jakie?.....................................................................................................................................................................................

•  Co powinno być trwałą pamiątką jubileuszu?
□ pomnik (np. księcia Sambora)
□ nowa inwestycja, budowla (jaka?....................................................................................................................................................)
□ publikacje i wydawnictwa okolicznościowe

 inne propozycje…………………………………………………………….............................................................................................

•  Czy chciałby Pan/Pani, aby, ulica, przy której Pan/Pani mieszka obchodziła swoje święto. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, 
proszę podać nazwę ulicy.
□ TAK
□ NIE

nazwa ulicy…………………………………….....................................................................................................................................

•  Jaki charakter powinno mieć święto ulicy?
□ biesiada
□ jarmark
□ parada w kostiumach historycznych
□ prezentacja punktów handlowych, usługowych funkcjonujących przy danej ulicy
□ inne propozycje……………………………………………………….....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

•  Jaką gwiazdę polskiej lub zagranicznej sceny muzycznej chciałby Pan/Pani usłyszeć i zobaczyć na wielkim koncercie w Tcze-
wie? …………………………………………………………………………….................................................................................................

•  Inne propozycje obchodów Roku Jubileuszowego.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

•  Czy zamierza Pan/Pani wziąć udział w imprezach organizowanych z okazji jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa?
□  TAK
□  NIE

Dane osoby ankietowanej:

Ankieta

– Jeżeli wypełnił Pan/Pani ankietę w imieniu fi rmy, organizacji, stowarzyszenia itp., proszę o podanie jej nazwy oraz da-
nych do kontaktu (adres, nr telefonu, adres mailowy) .…………………………………………………………………………………...............

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tczewie (83-110 Tczew, pl. Piłsudskiego 1, 
Biuro Obsługi Klienta) do końca marca br. Ankietę można także wypełnić na miejskiej stronie internetowej: www.tczew.pl

– Płeć:       
□ mężczyzna 
□ kobieta         

– Wiek:
□ do 18 lat
□ 19 - 30 lat
□ 31 - 50 lat
□ powyżej 50 lat

– Wykształcenie:
□ podstawowe
□ gimnazjalne
□  zawodowe
□  średnie
□  wyższe

– Dzielnica Tczewa, w której mieszka osoba ankietowana  …………………………
…………………………......................................................................................................
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W marcu

Z kalendarza 
imprez

• 1.03 - Mistrzostwa klubowe Studia Tańca 
Piotra Popielarczyka, miejsce: Centrum 
Kultury i Sztuki, organizator: Fundacja 
Domu Kultury;

• 7.03 - wernisaż Tomasza i Antoniego 
Grabowskiego - ikony, miejsce i organi-
zator: CKiS;

• 8.03 - Dzień Kobiet - musicale, miejsce 
i organizator: CKiS;

• 12-30.03 - W kręgu tradycji wielkanoc-
nej, miejsce: Centrum Wystawienniczo 
- Regionalne Dolnej Wisły, organizator: 
SP 10;

• 14.03 - Kiermasz Wielkanocny - Naj-
większe jaja w Tczewie, miejsce: galeria 
CKiS, organizator: tczewskie koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym;

• 15.03 - Wybory Miss Kociewia, miejsce: 
CKiS, organizator: Agencja Impresario;

• 27-30.03 - II Festiwal Edukacyjnych 
Form Teatralnych, miejsce i organizator: 
CKiS;

• III edycja Wiosennej Parady Integracyj-
nej, miejsce: ulice Tczewa, organizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

• Wystawa Wiosenna, miejsce: CWRDW, 
organizator: MOPS;

• Sesja popularnonaukowa - Śladami 
nieznanych działaczy społeczno - kultu-
ralnych Kociewia XVIII - XX w., miejsce 
CWRDW, organizator: Zrzeszenie Ka-
szubsko - Pomorskie , Oddz. Kociewski 
w Tczewie;

• VII edycja konkursu malarskiego dla 
dzieci do lat 13, miejsce i organizator: 
Osiedlowy Dom Kultury „Śródmieście”;

Na zdrowie pań
7 marca w Spółdzielczym Domu 

Kultury „Suchostrzygi” odbędzie się ko-
lejne spotkanie adresowane do pań, ale 
organizatorzy tym razem nie mają nic 
przeciwko temu, aby paniom towarzyszyli 
mężczyźni. Wystąpią zespoły muzyczne 
z Tczewa i Chór Męski ECHO. Impreza 
ma cel charytatywny. Jej organizatorami 
jest Rada Osiedla Spółdzielni Mieszka-
niowej i Spółdzielczy Dom Kultury „Su-
chostrzygi”. 

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

– Logo jest kwintesencją tego, co 
w Tczewie najlepsze – powiedział obecny na 
uroczystej sesji autor zwycięskiego projektu 
– Bartłomiej Siwek. 

Swoje prace na konkurs nadesłało 18 
autorów – 9 z Tczewa, dwóch z Gdańska 
oraz po jednym  z Wrocławia, Poznania, 
Krakowa, Starogardu Gd., Brudzewa, 
Studzienic. Nadeszła też praca z Francji.

18 autorów przygotowało łącznie 165 
prac. Wszystkie wpłynęły terminowo, (do 31 
grudnia 2007 r.). Do oceny prac powołano spe-
cjalną komisję pracującą pod przewodnictwem 
Mirosława Pobłockiego, zastępcy prezydenta 
Tczewa. Ponadto w skład komisji weszli: 

- Danuta Morzuch-Bielawska, naczelnik 
Wydz. Planowania Przestrzennego

- Maja Chyżynska - Wydz. Planowania 
Przestrzennego

750-LECIE MIASTA TCZEWA
1 2 6 0 - 2 0 1 0

18 autorów, 165 projektów

Mamy logo 750- lecia miasta Tczewa

- Tadeusz Żmijewski – dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki

- Witold Kuśnierz – plastyk 
- Grzegorz Walkowski – plastyk
- Ludwik Kiedrowski – kierownik Biura 

Promocji UM.

Po wnikliwej analizie prac komisja 
ustaliła werdykt, który został pozytywnie  
zaopiniowany przez Komitet Organiza-
cyjny obchodów jubileuszu 750-lecia na-
dania praw miejskich Tczewowi. Odtąd 
wszelkie materiały informacyjne, promo-
cyjne i in. dotyczące jubileuszu będą opa-
trzone logiem. 

Logo można otrzymać w Biurze Pro-
mocji UM, można je także pobrać z miej-
skiej strony internetowej: 

www.tczew.pl

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej poznaliśmy zwycięski projekt na logo 
750-lecia miasta Tczewa. Jego autorem jest Bartłomiej Siwek z Gdańska. Wyróżnienia 
otrzymali Ireneusz Dunajski z Tczewa oraz Tomasz Górecki ze Starogardu Gdańskie-
go. Wszyscy otrzymali nagrody pieniężne przyznane przez Zenona Odyę, prezydenta 
Tczewa.

Tczewska fi lia Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej zaprasza nauczycieli, stu-
dentów, maturzystów do korzystania z jej za-
sobów. Biblioteka oferuje ponad 30 tysięcy 
książek z dziedziny pedagogiki, psychologii, 
socjologii i innych dziedzin wiedzy oraz po-
nad 30 tytułów czasopism.

Biblioteka mieści się  przy ul. Gdańskiej 
2a (między Sportowa Szkołą Podstawową 
nr 2 a halą Pilawa), dojazd przez Zakład 
Kształcenia Zawodowego od ul. Sobieskiego), 
tel./fax 058 531-04-70

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza 
e-poczta: pb.tczew@wp.pl; gg7264082
http://www.pbw.gda.pl/index.htm

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek i pią-

tek – 12.00-18.00, środa 9.00-15.00.
W pierwszą środę miesiąca bibliote-

ka jest nieczynna. W czasie przerw w za-
jęciach szkolnych biblioteka jest czynna 
w godz. 9.00-15.00.

Biblioteka zaprasza też do Interneto-
wego Centrum Informacji Multimedialnej.



www. tczew.pl                                                                                                               www.bip.bazagmin.pl/tczew/
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