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 Blisko 6 mln zł 
wynosi czynszowe 

zadłużenie lokatorów 
mieszkań komunalnych

 Wybieramy szkołę 
podstawową 
i gimnazjum

 Samorząd nagrodził 
najlepszych 

sportowców  i trenerów

 Żołnierze ćwiczyli 
wysadzanie zatorów 

lodowych

 Sylwia Kaszubowska 
i Wiesław Makowski 

– najpiękniejsi 
w złotym wieku

MIASTO OD 750 LAT

Za zgodą i przychylnością naszej małżonki, tudzież idąc za radą na-
szych dzieci i dostojników naszych, założyliśmy w Tczewie miasto 
i przyznaliśmy mu prawo lubeckie w całej rozciągłości – w 1260 r.
książę Sambor II uczynił z nadwiślańskiej osady miasto, teraz Tczew 
świętuje 750-te urodziny. Uroczysta sesja inaugurująca Rok Jubile-
uszowy była okazją do uhonorowania tych, którzy zasłużyli się dla 
Tczewa, a także nagrodzenia samego miasta – jubilata. Tczew otrzy-
mał od wojewody pomorskiego medal „Sin Sua Premia Laudi” a od 
marszałka woj. pomorskiego – statuetkę Gryfa Pomorskiego.
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Harmonogram prac zwią-
zanych z naborem dzieci 
do przedszkoli publicznych 
i niepublicznych na rok 
szkolny 2010/2011.
Dzieci przyjmowane są zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty w 
wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja 
odbywa się co roku w oparciu o 
zasadę powszechnej dostępności.

1. 01.03.2010 r. – 31.03.2010 r. – wydawanie i przyj-
mowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola we 
wszystkich placówkach.

Rodzice, którym została przyznana I grupa inwalidztwa 
powinni potwierdzić ten fakt stosownymi zaświadczeniami.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci powinni zło-
żyć stosowne oświadczenie. 

2. Ostatni dzień roboczy kwietnia (tj. 30 kwietnia 
2010 r.) – dzień, w którym na tablicach ogłoszeń w po-
szczególnych przedszkolach będą wywieszone imienne 
listy dzieci przyjętych do przedszkola.

W przedszkolach będą tworzone listy rezerwowe dzieci 
(o kolejności na liście decydować będzie kolejność zgłoszeń).

W czasie roku szkolnego przyjmowanie dzieci odbywać 
się będzie na zasadzie kolejności na liście rezerwowej.

ILU NAS JEST?
1 lutego 2010 r. w Tczewie zameldowanych było 60 187 
osób, w tym 59 146 na pobyt stały i 1041 na pobyt czaso-
wy. Od początku stycznia ubyło 82 mieszkańców miasta.
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XLII SESJA
Proponowany porządek obrad  XLII sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 lutego 2010 r. 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. Część pierwsza:
1.  Otwarcie sesji i powitanie gości.
2.  Sprawdzenie obecności radnych.
3.  Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej 
 w Tczewie z dnia 28 stycznia 2010 r.
5.  Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6.  Informacja z interpelacji zgłoszonych przez rad-

nych w okresie od 28 stycznia do 24 lutego 2010 r.

II . Część druga:
7.  Informacja z realizacji w 2009 roku stypendiów 

szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie,
8.2 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa 
położonej przy ul. Bałdowskiej,
8.3 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 
części działek  położonych przy ul. Grunwaldzkiej.

9.  Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej.

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

Porządek sporządzono dnia 4.02.2010 r. 

Prezes Sądu Rejonowego w Tczewie informuje, iż 
w ramach obchodzonego w dniach 22-26 lutego 2010 r.
„Tygodnia Pomocy Ofi arom Przestępstw” w Sądzie Re-
jonowym w Tczewie będą udzielane porady dla osób po-
krzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw. 

Zainteresowani mogą zgłaszać się w dniach od 22 do 26 
lutego 2010 r.   w godzinach od 9.00 do 15.00 w Biurze Kurato-
rów Zawodowych – ul. Paderewskiego 18, gdzie dyżur będą 
pełnić kuratorzy Sądu Rejonowego   w Tczewie oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, które zgłosiły chęć udziału 
w ww. przedsięwzięciu, tj. Centrum Interwencji Kryzysowej 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

Od 1 marca

Zapisy do przedszkoli

W Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło się seminarium 
szkoleniowe – Narzędzia rynku kapitałowego w fi nansowa-
niu defi cytu jednostek samorządu terytorialnego – emisja 
obligacji z wykorzystaniem rynku CATALYST, w którym 
udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu teryto-
rialnego z terenu gminy Tczew oraz gmin ościennych. 

Szkolenie prowadzili:
–  Beata Kacprzyk – przedstawiciel Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie,
–  Dariusz Giza – Prezes Zarządu Inwest Consulting S.A.

Celem szkolenia było przybliżenie oferty Giełdy dla 
jednostek samorządu terytorialnego, przedstawienie 
idei rynku CATALYST oraz zaprezentowanie nowej 
platformy obrotu obligacji.

Beata Kacprzyk zaprezentowała nowy rynek obligacji 
CATALYST, wyjaśniając zasady jego działania oraz korzy-
ści, jakie może uzyskać gmina wprowadzając swoje obligacje 
do obrotu na CATALYST. Przedstawiła również procedury 
emisji obligacji oraz wymogi i obowiązki, jakie musi spełnić 
emitent chcący wprowadzić obligacje do obrotu.

Dariusz Giza omówił planowanie w zarządzaniu fi nansa-
mi samorządowymi, kładąc nacisk na proces zadłużania się 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawił ana-
lizy możliwości inwestycyjnych i wiarygodności kredytowej 
na przykładzie dwóch gmin, wyjaśniając zagrożenia jakie 
mogą wystąpić przy zbyt dużym zadłużeniu gminy. 

Przedstawiono również doświadczenia Gminy Miej-
skiej Tczew w zakresie fi nansowania inwestycji poprzez 
emisję obligacji, podkreślając, że miasto Tczew, emitu-
jąc w 2009 r. obligacje, stało się jednym z pionierów na 
rynku publicznym Catalyst.

Szkolenie dla samorządowców

Sposób na defi cyt 

Tydzień Pomocy Ofi arom Przestępstw 
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3Aktualności

Sprawa zaległości czynszowych po-
ruszona została na styczniowej sesji 
Rady Miejskiej. – Jeśli nawet uda się w 
ciągu roku wyeksmitować kilka rodzin 
do lokali socjalnych, to w skali prawie 
tysiąca zadłużonych lokali, stanowi to 
kroplę w morzu – tłumaczył radnym 
Mirosław Pobłocki, wiceprezydent 
Tczewa. – Dług narasta systematycz-
nie o 800-900 tys. zł rocznie. 

Problemem ma zająć się specjal-
nie powołany zespół. ZGKZM został 
zobowiązany do przygotowania pla-
nu wyjścia z tej sytuacji.

Z analizy przeprowadzonej przez 
ZGKZM za lata 2005-2009 wynika, że 
na skutek wykupywania lokali przez 
najemców w tym okresie liczba miesz-
kań gminnych zmniejszyła się z 2779 
do 2512. – Generalnie mieszkania 
wykupują osoby regularnie płacące 
czynsz – tłumaczy Mirosław Ostro-
wski, dyrektor ZGKZM. – W efekcie 
w strukturze ZGKZM mamy coraz 
większy odsetek mieszkań zadłużo-
nych i to zadłużenie systematycznie 

6 mln zaległości czynszowych w ZGKZM

Rosną długi lokatorów
Blisko 6 mln zł wynoszą zaległości czynszowe lokatorów mieszkań 
komunalnych i z roku na rok rosną. Zadłużonych jest już około ty-
siąc lokali na 2512 znajdujących się w zarządzie Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym. Egzekwowanie należności 
utrudniają przepisy prawa, które zabraniają eksmisji na bruk, nieza-
leżnie od tego czy sytuacja dotyczy rodzin ubogich czy tez patologicz-
nych i systematycznie dewastujących zajmowane prze siebie miesz-
kania. Każdej wyeksmitowanej rodzinie należy się lokal socjalny.

wzrasta. Wiele z zadłużonych 
mieszkań komunalnych jest 
częścią wspólnot mieszka-
niowych, a warto uświado-
mić sobie, że ZGKZM ponosi 
wszystkie opłaty na rzecz 
wspólnot, niezależnie od tego, 
czy lokatorzy opłacają należny czynsz. 
Oznacza to, że nie dość, że ZGKZM nie 
otrzymuje pieniędzy od najemców, to 
jeszcze te brakujące kwoty musi wpła-
cać na rzecz wspólnoty.

Obowiązujące prawo nie daje ad-
ministratorowi skutecznych narzędzi 
egzekwowania należności od uporczy-
wych dłużników, głównie z powodu 
braku lokali socjalnych, które gmina 
ma obowiązek zapewnić w celu prze-
prowadzenia eksmisji, nie tylko z lo-
kali gminnych. Zdaniem dyrektora 
Ostrowskiego, działania zmierzające 
do odzyskania zaległości muszą być 
poprzedzone analizą rzeczywistej sy-
tuacji materialnej i zdrowotnej lokato-
rów, która przeprowadzić może Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Działania proponowane 
przez ZGKZM to m.in.:

1. przeprowadzenie eksmisji z 
lokali pełnowartościowych na 
podstawie wyroków sądowych

2. wzmożenie działań egzekucyj-
nych łącznie z wpisem do Kra-
jowego Rejestru Długów

3. uzyskanie mieszkań socjalnych 
w drodze przesiedlenia lokato-
rów regularnie opłacających na-
leżności czynszowe z mieszkań o 
złym stanie technicznym do od-
dawanych w 2010 r. budynków 

4. wystąpienie z inicjatywą sprze-
daży zadłużonych mieszkań 
w budynkach wspólnotowych, 
rozważenie propozycji sprzeda-
ży w drodze przetargu niektó-
rych lokali i mieszkań

5. w przypadku odmowy podjęcia 
przez wspólnotę mieszkaniową 
uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ponoszenie kosztów 
utrzymania czystości i porząd-
ku, łącznie z terenami zielony-
mi wokół budynku – wprowa-
dzenie opłaty za korzystanie z 
tego terenu

6. w celu wychodzenia gminy miej-
skiej ze wspólnot i pozyskania 
środków na gospodarkę komu-
nalnym zasobem gminnym oraz 
spłatę należności – mieszkania 
znajdujące się w pełnostandar-
dowych budynkach, stanowią-
cych własność wspólnot miesz-
kaniowych z udziałem gminy, 
zwolnione na skutek zgonów 
ich najemców lub na skutek 
przeprowadzonej eksmisji, będą 
przeznaczone do sprzedaży w 
drodze przetargu nieograniczo-
nego w takim stanie technicz-
nym, w jakim zostały odebrane 
– decyzje te powinny być opinio-
wane przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową, a sprawa uregu-
lowana uchwałą Rady Miejskiej 

7. powołanie komisji do spraw 
umarzania należności pienięż-
nych ZGKZM w Tczewie, której 
opinia byłaby podstawą do po-
dejmowania decyzji przez pre-
zydenta miasta.

W tym miejscu (rejon ul. Czatkowskiej) 
powstaje osiedle domków jednorodzin-
nych. Sprzedaż działek rozpoczęła się w 
ubiegłym roku. W tym roku do przetargu 
przeznaczono dwie działki – o powierzch-
ni 732 m2 i 890 m2. Cena wywoławcza to 
w pierwszym przypadku 73 200 zł netto, 
w drugim – 89 000 zł netto. Przetarg od-
będzie się w kwietniu. 

W rejonie ul. Czatkowskiej doce-
lowo do zagospodarowania jest ok. 15 
ha. To miejsce na ok. 100 działek jed-
norodzinnych. Teren jest uzbrojony 
w kanalizację sanitarną, deszczową, 
sieć wodociągową. Wybudowano już 
jezdnie i chodniki. Do dworca PKP 
docelowo będzie możliwość przejścia 
przy ogródkach działkowych, przez 
Kanał Młyński i ul. Prostą. 

Na omawianym obszarze obo-
wiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego (uchwała nr 
IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dn. 30.12.2002 r.), na którego pod-
stawie można uzyskać pozwolenie na 

Miasto sprzedaje działki

Najpierw Kapitańska, potem Głowackiego
Trochę na uboczu miejskiego zgiełku, blisko nad Wisłę, ale jednocześnie zale-
dwie 10 minut pieszo do dworca kolejowego – kolejne działki pod budowni-
ctwo jednorodzinne przy ul. Kapitańskiej przeznaczone zostały na sprzedaż. 

budowę w Starostwie Powiatowym w 
Tczewie. Inwestorzy mogą więc nie-
mal od zaraz przystąpić do budowy.

Oprócz działek przy ul. Kapitań-
skiej, w tym roku planowana jest 
sprzedaż działek pod budownictwo 
jednorodzinne przy ul. Głowackiego 
(tzw. nowe Górki), działki przy ul. 
Kasztanowej o pow. 1027 m – pod bu-
downictwo wielorodzinne. W pierw-
szej połowie roku ma zostać ogłoszony 
przetarg na użytkowanie wieczyste 
terenu przy ul. Pomorskiej przezna-
czonego na galerię handlową z kinem 
(w rejonie powstającego transportowe-
go węzła integracyjnego). Ponadto w 
zależności od zainteresowania mogą 
zostać ogłoszone przetargi na zbycie 
innych nieruchomości miejskich.

Szczegółowych informacji na te-
mat sprzedaży działek udziela Wydz. 
Gospodarki Mieniem Komunalnym 
UM (tel. 058 77 59 316 lub 362). 

M.M.

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie 
przy ul. Kapitańskiej, dz. nr 28/8 oraz 28/31.
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4 Samorząd

Przyjęty w formie uchwały gminny 
program opieki nad zabytkami jest 
elementem polityki samorządowej. 
Powinien służyć podejmowaniu pla-
nowych działań dotyczących inicjo-
wania, wspierania, koordynowania 
badań i prac z dziedziny ochrony 
zabytków i krajobrazu kulturowego 
oraz upowszechniania i promowa-
nia dziedzictwa kulturowego. Pro-
gram może być wykorzystywany 
przez inne jednostki samorządu te-
rytorialnego, środowiska badawcze 
i naukowe, właścicieli i posiadaczy 
obiektów zabytkowych oraz osoby 
zainteresowane kulturą i dziedzi-
ctwem kulturowym. Sprawny i sku-
teczny system ochrony i opieki nad 
zabytkami powinien odbywać się 
przy udziale samorządów, właści-
cieli i użytkowników zabytków oraz 
mieszkańców i wspólnot lokalnych.

Największym problemem są 
skromne środki fi nansowe. Sa-
morząd miasta próbuje zachęcać 

Samorząd chce pomóc prywatnym właścicielom 

Gminny program opieki nad zabytkami
Radni przyjęli „Gminny program opieki nad zabytkami na 
lata 2010-2013.” Program stanowi punkt wyjścia do stworze-
nia możliwości współpracy między gminą oraz właściciela-
mi zabytków, w celu jak największej dbałości o dziedzictwo 
kulturowe. W Tczewie mamy 15 obiektów wpisanych do reje-
stru zabytków województwa pomorskiego oraz 825 zabytków 
nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji. Wiele z nich 
wymaga remontu lub przynajmniej prac konserwatorskich.

(…) § 3
1. Dotacja może być udzielona w wy-

sokości do 50 % nakładów koniecz-
nych na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową 
wartość historyczną, artystyczną 
lub naukową albo wymaga przepro-
wadzenia złożonych pod względem 
technologicznym prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych, dotacja może być 
udzielona w wysokości do 100 % na-
kładów koniecznych na wykonanie 
tych prac lub robót. 

3. W przypadku, jeżeli stan zachowa-
nia zabytku wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku, dotacja może być 
również udzielona do wysokości 100 
% nakładów koniecznych na wyko-
nanie tych prac lub robót. 

4. Dotacja na dofi nansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te pra-
ce lub roboty w 100% są fi nansowa-
ne z dotacji pochodzących z innych 
źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielo-
nych przez Gminę Miejską Tczew 
i inne uprawnione organy przekro-
czyła wysokość 100% nakładów ko-
niecznych na te prace lub roboty.

właścicieli zabytkowych 
obiektów do podejmowania 
działań zmierzających do 
doprowadzenia tych obiek-
tów do stanu świetności. Od 
2005 r. obowiązuje uchwa-
ła Rady Miejskiej (zmieniona 
w 2006 r.) w sprawie przyjęcia zasad 
i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków znajdujących 
się na terenie miasta Tczewa. Na 
ten cel w tegorocznym budżecie 
zapisano jednak zaledwie 30 tys. 
zł. – Program przewiduje, w ra-
mach Priorytetu II – Zarządzanie 
dziedzictwem kulturowym miasta, 
aktualizacje obowiązującej uchwa-
ły o dotacjach – tłumaczy Arlena 
Haase-Witczak, miejski konser-
wator zabytków. – Po rozpatrze-
niu możliwości prawnych zakłada 
się dofi nansowanie obiektów po-

łożonych na obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków. Da to moż-
liwość ubiegania się o dofi nanso-
wanie większej liczbie właścicieli 
budynków, spowoduje jednak ko-
nieczność zapewnienia w budżecie 
znacznych kwot z przeznaczeniem 
na ten cel. Przygotowanie uchwały 
przewiduje się w tym roku.

Gminny program zakłada, że 
w celu skutecznej ochrony zaso-
bów kulturowych, oprócz pieniędzy 
z gminnej kasy, wykorzystywane 
powinny być także środki z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
województwa pomorskiego, a także 
unijne środki pomocowe.

Kto i na jakich warunkach może się obecnie ubiegać o dotacje z budżetu miasta precyzuje Uchwała Rady Miej-
skiej w Tczewie Nr XXXI/292/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku (załącznik nr 1): Oto niektóre z jej zapisów: 

§ 4
1. Przyznawanie dotacji odbywa się 

na podstawie wniosków złożonych 
przez zainteresowanych zgodnie 
z podanymi poniżej warunkami.

2. Wnioski składane są do Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Tczewie.

3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniu-
je Komisja Edukacji, Kultury i Kul-
tury Fizycznej.

(…) § 6
1. Osoba fi zyczna lub jednostka organi-

zacyjna ubiegająca się o dotację skła-
da wniosek, który musi zawierać:

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania 
wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę 
jednostki organizacyjnej, będącej 
wnioskodawcą, 

b) decyzją o wpisie do rejestru zabyt-
ków obiektu, którego dotyczą prace 
lub roboty,

c) wskazanie zabytku, z uwzględnie-
niem miejsca jego położenia,

d) udokumentowanie tytułu prawnego 
do zabytku nieruchomego,

e) określenie wysokości dotacji, o którą 
ubiega się wnioskodawca,

f) harmonogram oraz kosztorys prze-
widywanych lub wykonanych prac 
lub robót ze  wskazaniem źródeł ich 
fi nansowania,

g) zezwolenie wojewódzkiego konser-
watora zabytków na przeprowadze-
nie prac, które mają być przedmio-
tem dotacji,

h) pozwolenie na budowę, o ile prace wy-
magają uzyskania takiego pozwolenia,

i) wykaz prac wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przy zabytku, 
którego dotyczy wniosek, z poda-
niem wysokości wydatków poniesio-
nych na ich przeprowadzenie,

j) informację o uzyskanych dotychczas 
środkach publicznych, przeznaczo-
nych na przeprowadzenie prac przy 
zabytku, którego dotyczy wniosek,

k) zgodę właściciela (współwłaścicieli) za-
bytku nieruchomego lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej, 
będącej zabytkiem nieruchomym, na 
przeprowadzenie prac, w przypadku 
gdy wnioskodawcą jest współwłaści-
ciel, jednostka organizacyjna, na rzecz 
której jest ustanowiony trwały zarząd, 
najemca lub dzierżawca,

l) zapewnienie wnioskodawcy, o pokry-
ciu pozostałej części kosztów zadania, 
na które ma być przyznana dotacja 

2.  Rozpatrzeniu podlegają jedynie 
wnioski spełniające wymogi for-
malne określone w niniejszym za-
łączniku do uchwały. 

3.  Wnioski nie spełniające wymogów 
formalnych nie podlegają rozpatrze-
niu, o którym to fakcie wnioskodaw-
cy powiadamiani są pisemnie. 

* * *
UWAGA! Termin składania wnio-UWAGA! Termin składania wnio-

sków o przyznanie dotacji na prace kon-sków o przyznanie dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty serwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków znajdujących się do rejestru zabytków znajdujących się 
na terenie miasta Tczewa na rok 2011 na terenie miasta Tczewa na rok 2011 
ubiega z dniem 30.09.2010 r.ubiega z dniem 30.09.2010 r.
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Pożegnaliśmy Mieczysława 
Polewicza, kawalera Medalu 
Pro Domo Trsoviensi, obrońcę 
ojczyzny z 1939 r., uczestnika 
Powstania Warszawskiego, kro-
nikarza, poetę, długoletniego 
członka Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Tczewskiej. 
Mieczysław Polewicz urodził się 17 
listopada 1920 r. w Tczewie, tutaj 
ukończył Szkołę Podstawową i Pań-
stwowe Gimnazjum Humanistycz-
ne, tutaj zdał maturę. Brał udział 
w kampanii wrześniowej, walczył 
na odcinku od Grudziądza do So-
chaczewa. Pod koniec 1939 r. wraz 
z rodziną został wysiedlony do Ge-
neralnej Guberni, w okolice Sied-
lec. Po 4 miesiącach wraz z rodziną 
przeniósł się do Warszawy, gdzie aż 
do powstania pracował w warszta-
tach samochodowych. Po wybuchu 
Powstania Warszawskiego dostał 
przydział do samodzielnego bata-
lionu saperów IWO. Wiosną 1956 r. 
wrócił do Tczewa. W 1952 r. ukoń-
czył studia na Wydz. Mechanicznym 
Politechniki Gdańskiej. Niemal całe 
życie zawodowe związał z Pomorską 
Fabryką Gazomierzy.

W 2001 r. otrzymał wyróżnienie 
tczewskiego samorządu – Medal Pro 
Domo Trsoviensi.
Mieczysław Polewicz zmarł 13 stycz-
nia, pochowany został na cmentarzu 
przy ul. 30 Stycznia. Miał 89 lat. 

* * *
24 stycznia zmarł Janusz Mokwa, 
utalentowany artysta, nauczyciel 
wielu tczewskich malarzy, wycho-
wawca tych, którzy dopiero zaczynali 
poznawać tajniki sztuki malarskiej. 
Stworzył ponad 3 tysiące prac, wy-
stawiał je w kraju i za granica, m.in. 
w Norwegii, Niemczech, Holandii, 
Danii, Portugalii i Belgii. Przez wiele 
lat był instruktorem sekcji plastycz-
nej w Spółdzielczym Domu Kultury 
na Suchostrzygach. Miał 54 lata.

* * *
31 stycznia zmarł Marek Mokwa, 
długoletni tczewski zawodnik i działacz 
sportowy, sędzia szachowy I klasy, wie-
loletni prezes Centrum Tczew. 

W styczniu

Odeszli od nas

Ostatnia droga M. Polewicza
Fot. A. Murawski

– Od dziesięciu lat staramy się by na 
realizowane przez nas projekty był 
otwarty, bezpłatny wstęp, co spoty-
ka się z życzliwością mieszkańców 
i licznym przybyciem na spektakle. 
Wychodząc naprzeciw sygnalizowa-
nym nam potrzebom, pragniemy 
pozyskać dla celów jednorazowych 
wydarzeń kulturalnych pomiesz-
czenia typu hale i magazyny postin-

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie 
główny organizator Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA 
im. Józefa Szajny oraz cyklu warsztatów artystycznych skierowa-
nych do studentów uczelni artystycznych z całej Europy zwraca się 
z prośba do fi rm, instytucji oraz mieszkańców Tczewa o pomoc 
w poszukiwaniu większych przestrzeni ekspozycyjnych. 

dustrialne, produkcyjne itp., które 
umożliwiłyby dostęp większej gru-
pie odbiorców. Ogromnie liczymy na 
Państwa pomoc! – apeluje Halina 
Kasjaniuk, prezes stowarzyszenia 
PO–MOST.

Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z Biurem Stowarzyszenia pod nu-
merem telefonu: 58 530-31-10 lub mai-
lowo: zdarzenia@zdarzenia.com.pl

Tworzące się zimą zatory lodowe mogą 
powodować spiętrzenie wody w rzece, 
a w efekcie powódź. Zatory mogą być 
także niebezpieczne dla wiślanych mo-
stów. Aby zapobiegać takim sytuacjom 
często nie wystarcza praca lodołama-
czy. Niezbędne jest wysadzenie lodu, 
a tu konieczna jest pomoc wojska. Być 
może już w tym roku żołnierze będą 
zmuszeni w praktyce wykorzystać 
świeżo nabyte umiejętności.

Ćwiczenia odbyły się w dniach 
25-29 stycznia br. Wzięło w nich 
udział 40 żołnierzy Inżynieryjnych 
Wojsk Lądowych i 26 pilotów Lotni-
ctwa Wojsk Lądowych. Ze względów 
m.in. ekologicznych ćwiczenia pro-
wadzono na lądzie.

Celem szkolenia było nauczenie 
żołnierzy zasad rozpoznawania po-
krywy lodowej, sposobów określania 

Aby zapobiec powodzi

Żołnierze ćwiczyli wysadzanie 
zatorów lodowych

Likwidację zatorów lodowych materiałem wybuchowym wykładanym 
ze śmigłowców ćwiczyły załogi statków powietrznych Lotnictwa Wojsk 
Lądowych i żołnierze Inżynieryjnych Wojsk Lądowych. Kilkudnio-
we ćwiczenia odbywały się na terenie ćwiczebnym 16. Tczewskiego 
Batalionu Saperów, w pobliżu mostów tczewskich od strony Lisewa. 
W ostatnim dniu żołnierzy odwiedzili m.in. tczewscy samorządowcy.

wielkości ładunków, sposobów nisz-
czenia zatorów lodowych, ochrony 
mostów przed spływem lodu, zasad 
organizowania grup minerskich do 
wykonywania zadań likwidacji zato-
rów lodowych z wykorzystaniem śmi-
głowców. Instruktorami na szkoleniu 
byli ofi cerowie i podofi cerowie 16. 
Tczewskiego Batalionu Saperów. 

Położenie ładunku na pokrywie 
lodowej musi ćwiczyć każdy z wyzna-
czonych żołnierzy. Konieczne jest zdo-
bycie umiejętności koordynacji pracy 
pilota śmigłowca i żołnierza wojsk in-
żynieryjnych. Pierwszy jest odpowie-
dzialny na sterowanie śmigłowcem, 
drugi za przygotowanie i umieszczenie 
ładunku wybuchowego na lodzie.

16 Tczewski Batalion Saperów był go-
spodarzem ćwiczeń już po raz czwarty. 

M.M.

Żołnierze przygotowywali ładunki wybuchowe.Żołnierze przygotowywali ładunki wybuchowe.
Fot. Marcin BudziszewskiFot. Marcin Budziszewski

Festiwal ZDARZENIA

Potrzebna przestrzeń dla artystów



www. tczew.pl                                                                                                             www.bip.tczew.pl

6

Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Stanisława Staszica
ul. Stoczniowców 15A
tel. (58) 531-35-06, 530-06-70, fax 
530-06-71
www.sp7.tcz.pl, sp7tczew@tcz.pl
dyrektor: Jan Kur
 liczba uczniów: 244 i 25 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 12 oddz. 

i 1 oddz. kl. „0”
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – koło 
redakcyjne, chórek szkolny, SKS, 
koło komunikacyjne, ekologiczne, 
pedagogiczne
• koła przedmiotowe – koło języka 
niemieckiego, koło języka angielskiego
• zajęcia specjalistyczne – lo-
goterapia, terapia pedagogiczne, 
gimnastyka korekcyjna 
 średni wynik testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 20,46*

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. św. Wojciecha
ul. Armii Krajowej 70
tel. (58) 531-65-19, fax 530-01-18
www.sp8tczew.neostrada.pl, sp8.
tczew@interia.pl
dyrektor: Barbara Matysiak
 liczba uczniów: 268 i 37 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 11 oddz. 

i 2 oddz. kl. „0”
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – pla-
styczne, komputerowe, regionalne, 
warsztaty ekologiczne, zajęcia pla-
styczne „Zostań artystą”, taneczne, 
zajęcia wspomagające proces ucze-
nia z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej, koło artystyczne, 
• zajęcia specjalistyczne – lo-
goterapia, terapia pedagogiczna, 
gimnastyka korekcyjna
 średni wynik testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 21,00*

Szkoła Podstawowa nr 10 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. płk Stanisława Dąbka
ul. Konopnickiej 11
tel. (58) 531-17-07, 532-06-92, 
fax 530-17-07
www.sp10tczew.pl, 
sp10tczew@wp.pl
dyrektor: Wojciech Borzyszkowski
 liczba uczniów: 683 i 48 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 30 oddz. 

i 2 oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy 

sportowe o profi lu lekkoatletyka, 

Edukacja

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Gdańska 2
tel. (58) 777-28-88, fax 777-29-81
www.ssp2.tczew.pl, ssp2tczew2@wp.pl
dyrektor: Jarosław Bartoszewski
 liczba uczniów: 574 i 43 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 25 i 2 oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy spor-

towe o profi lu pływanie, klasy uspor-
towione o profi lu piłka ręczna, klasy 
integracyjne na każdym poziomie 
kształcenia począwszy od kl. „0”,
 zajęcia pozalekcyjne

• koła zainteresowań – Klub 
Młodych Literatów, koło dzienni-
karskie, fi latelistyczne, przyjaciół 
biblioteki, turystyczno-krajoznaw-
cze, teatralne, rękodzieło, kółko 
krawieckie, chór szkolny, zespół in-
strumentalny, taniec nowoczesny, 
zajęcia sportowe, zajęcia sportowe-
piłka ręczna
• koła przedmiotowe – poloni-
styczne, j. angielskiego, j. niemie-
ckiego, kaligrafi a, religijne, mate-
matyczne, przyrodnicze, 
• zajęcia specjalistyczne – gim-
nastyka korekcyjna, terapia zaję-
ciowa, arteterapia, biblioterapia, 
logoterapia, trening zastępowania 
agresji ART, terapia pedagogiczna
 średni wynik testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 21,96* 

Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Adama Mickiewicza
ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax (58) 531-35-27
www.sp5tczew.republika.pl, 
sekretariat.sp5@wp.pl
dyrektor: Gabriela Makać
 liczba uczniów: 344 i 76 kl. „0”, 

w tym 24 dzieci w grupie 5-latków
 liczba oddziałów: 15 oddz., 

2 oddz. kl. „0”, 1 oddz. 5-latków
 klasy profi lowane: klasy 

usportowione o profi lu koszykówka 
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – taneczne, 
rekreacyjne, artystyczne, regional-
no-ekologiczne, teatralne, 
• koła przedmiotowe – matema-
tyczne, polonistyczne, j. niemieckie-
go, informatyczne, plastyczne
• zajęcia specjalistyczne – gim-
nastyka korekcyjna, logoterapia, 
terapia pedagogiczna
 średnie wyniki testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 19,27*

Porównaj ofertę tczewskich placówek oświatowych

Wybieramy szkołę podstawową i gimnazjalną
Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja już rozpoczynają zapisy. Wiele z nich, aby przybliżyć ucz-
niom i rodzicom swoją ofertę organizuje dni otwarte. To okazja, aby zobaczyć szkolne pomieszczenia, 
sprawdzić, w jakich warunkach pracują uczniowie i z jakich zajęć dodatkowych mogą skorzystać. To 
także możliwość poznania nauczycieli. Poniżej prezentujemy „w pigułce” ofertę szkół podstawowych 
i gimnazjalnych naszego miasta.

SZKOŁY PODSTAWOWE
klasy integracyjne na każdym 
poziomie kształcenia począwszy 
od kl. „0”, klasy o poszerzonym 
programie nauczania jęz. niemie-
ckiego (IV-VI)
 zajęcia pozalekcyjne: 

• koła zainteresowań – koło 
regionalne, zespół instrumentalno-
wokalny
• koła przedmiotowe – koło 
j. niemieckiego, koło j. angielskiego
• zajęcia specjalistyczne 
– gimnastyka korekcyjna, logote-
rapia, terapia zajęciowa, terapia 
pedagogiczna
 średni wynik testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 23,00

Szkoła Podstawowa nr 11 
im. Mikołaja Kopernika
ul. Saperska 12
tel./fax (58) 531-59-52
www.sp11tczew.webpark.pl, 
sp11tczew@wp.pl
dyrektor: Marek Trzciński
 liczba uczniów: 745 i 53 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 29 oddz. 

i 2 oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy 

usportowione o profi lu lekkoatletyka
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – taneczne, 
teatralne, koło recytatorskie, gry i 
zabawy sportowe, regionalne, sza-
chowe, redakcyjne „Różowy bere-
cik” i „Niebieski Mundurek”
• koła przedmiotowe –matema-
tyczne, historyczne, j. angielskiego, 
przyrodnicze, plastyczne, muzyczne 
– zespół instrumentalny
• zajęcia specjalistyczne – gim-
nastyka korekcyjna, logoterapia, 
terapia pedagogiczna
 średni wynik testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 23,28*

Szkoła Podstawowa nr 12 
im. Bronisława Malinowskiego
ul. Topolowa 23
tel. (58) 531-60-70, 532-63-81, 
fax 531-60-70
www.sp12tczew.hg.pl, 
sekretariat@sp12tczew.hg.pl
dyrektor: Eugeniusz Kwiatkowski
 liczba uczniów: 967 i 74 kl. „0” 
 liczba oddziałów: 40 oddz. 

i 3 oddz. kl. „0”
 klasy profi lowane: klasy 

sportowe o profi lu piłka ręczna
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – ekologicz-



www.bip.tczew.pl                                                                                                                                www. tczew.pl

7Edukacja

ne, przyjaciół zwierząt, regionalne, 
historyczne, komunikacyjne, deco-
upage, taneczne, przyrodniczo-eko-
logiczne, dziennikarskie, teatralne, 
teatralno-profi laktyczne, teatralne 
– j. angielski, kabaret, plastyczne, 
chór szkolny, gitarowe, chór, zaję-
cia sportowe, aerobik, basen, SKS
• koła przedmiotowe – polonistyczne, 
matematyczne, j. angielskiego, histo-
ryczne, przyrodnicze, informatyczne, 

• koła zajęcia specjalistyczne 
– gimnastyka korekcyjna, terapia 
zajęciowa, artterapia, biblioterapia, 
logoterapia, trening zastępowania 
agresji ART, terapia pedagogiczna
 średni wynik testu 6-klasi-

stów w 2009 r.: 25,09* 
* Maksymalny wynik testu 

to 40 pkt., średnia w woj. po-
morskim: 22,29 pkt., w powiecie 
tczewskim: 21,31 pkt.

W Szkole Podstawowej nr 10 działa W Szkole Podstawowej nr 10 działa 
m.in. szkolny chór Carpe Diemm.in. szkolny chór Carpe Diem

Od 1 września 2009 r. weszły 
w życie zmiany bardzo istotne dla 
organizacji pracy szkół. Zgodnie 
ze zmianami wprowadzonymi 
w art. 42 Karty Nauczyciela 
przez ustawę z dnia 21 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy – Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 1, poz. 1) nauczyciele mają 
obowiązek, oprócz realizowania 
swojego pensum, przeprowadzić 

Gimnazjum nr 1 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Czyżykowska 69
tel./fax (58) 531-71-63
www.gim1.tczew.prv.pl, 
gim1.tczew@wp.pl
dyrektor: Tadeusz Dzwonkowski
 liczba uczniów: 736 
 liczba oddziałów: 28 
 klasy profi lowane: klasy 

usportowione o profi lu siatkówka, 
klasy usportowione o profi lu piłka 
nożna, klasy z rozszerzonym 
j. angielskim, klasy z rozszerzonym 
j. niemieckim,
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – piłka 
nożna, chór szkolny, koło dzien-
nikarskie, plastyczne, teatralne, 
interpersonalne-drama, języka 
angielskiego, 
• koła przedmiotowe – fi zyczne, che-
miczne, matematyczne, biologiczne
• zajęcia specjalistyczne – tera-
pia pedagogiczna
 średni wynik egzaminu 

3-klasistów w 2009 r.*: część hu-
manistyczna: 33,28, część matema-
tyczno-przyrodnicza: 28,14

Gimnazjum nr 2 
im. mjra Henryka Sucharskiego
ul. Południowa 6
tel. (58) 531-50-19, 530-27-31, fax 
531-50-19
www.gim2tczew.com, list@gim2tczew.com
dyrektor: Piotr Przybylak
 liczba uczniów: 392 
 liczba oddziałów: 17 oddz.
 klasy profi lowane: klasy 

sportowe o profi lu pływanie, klasy 
usportowione o profi lu koszykówka
 zajęcia pozalekcyjne

SZKOŁY GIMNAZJALNE

• koła zainteresowań – koło dla 
bezpieczeństwa, koło piłki siatko-
wej dziewcząt, koło piłki siatkowej 
chłopców
• zajęcia specjalistyczne – tera-
pia pedagogiczna
 średni wynik egzaminu 

3-klasistów w 2009 r.*: część 
humanistyczna: 21,75; 25,7 (bez 
OHP), część matematyczno-przy-
rodnicza: 17,36; 20,8 (bez OHP)

Gimnazjum nr 3 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego 
ul. Władysława Jagiełły 8
tel. (58) 532-60-28, 530-27-31, 
fax 532-60-28
www.gim3tczew.neostrada.pl, 
gim3tczew@neostrada.pl
 liczba uczniów: 720 
 liczba oddziałów: 30 
 klasy profi lowane: klasy 

sportowe o profi lu piłka ręczna, 
klasy usportowione o profi lu lekko-
atletyka, klasy integracyjne
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań –komu-
nikacyjne, regionalne, teatralne, 
sportowe, zespół Agat
• koła przedmiotowe – biologicz-
ne, polonistyczne, techniczne
• zajęcia specjalistyczne – tera-
pia zajęciowa, terapia pedagogiczna
 średni wynik egzaminu 

3-klasistów w 2009 r.*: część hu-
manistyczna: 31,93, część matema-
tyczno-przyrodnicza: 27,32
Gimnazjum Katolickie im. Św. 
Jadwigi Królowej
ul. Wodna 8
tel./fax (58) 531-36-09
www.katolik.tczew.pl, katolik@
tczew.net.pl

 liczba uczniów: 248 
 liczba oddziałów: 9 
 zajęcia pozalekcyjne:

• koła zainteresowań – Teatr 
Mistero, koło teatralne, zespół 
wokalno-instrumentalny, chór, koło 
recytatorskie, fotografi czne, zespół 
tańca nowoczesnego, sportowe 
(pływanie, siatkówka, koszyków-
ka, piłka nożna), koło ratownictwa 
medycznego
• koła przedmiotowe – biologicz-
ne, chemiczne
• zajęcia specjalistyczne – zaję-
cia z psychologiem, pedagogiem
 średni wynik egzaminu 

3-klasistów w 2009 r.*: część 
humanistyczna: 38,4, część mate-
matyczno-przyrodnicza: 37,6

* Maksymalny wynik testów 
gimnazjalnych to 50 pkt., średnia 
w woj. pomorskim: 30,72 pkt. 
w części humanistycznej i 25,60 pkt 
w części matematyczno-przyrodni-
czej; w powiecie tczewskim średnia 
to: 28,91 pkt. w części humanistycz-
nej i 23,86 pkt. w części matema-
tyczno-przyrodniczej.

Powyższe dane dotyczą roku 
szkolnego 2009/2010.

Dla uczniów, którzy nie rokują 
ukończenia gimnazjum w normal-
nym trybie Gimnazjum nr 5 pro-
wadzi oddziały przysposabiające 
do pracy.

Gimnazjum nr 5 w ramach Ze-
społu Kształcenia Zawodowego w 
Tczewie rozpoczęło działalność od 1 
września 2009 r. Mieści się przy ul. 
Sobieskiego 10, tel. 531-43-43.

Więcej zajęć pozalekcyjnych

w ramach czasu pracy w roku 
szkolnym 2009/2010 1 godzinę ty-
godniowo zajęć opieki świetlicowej 
lub innych zajęć z uczniami wy-
nikającymi z zadań statutowych 
szkoły, w tym zajęć opiekuńczych 
i wychowawczych uwzględniają-
cych potrzeby i zainteresowania 
uczniów. Zajęcia z tego zakresu 
powinny wychodzić naprzeciw in-
dywidualnym potrzebom uczniów 

poprzez udzielenie im pomocy 
w przezwyciężeniu trudności, 
w rozwijaniu zdolności lub po-
głębianiu zainteresowań. 

W ramach „godzin karto-
wych” w szkołach realizowa-
ne są różnorodne zajęcia np. 
zajęcia kulinarne,  zabawy 
i gry w języku angielskim, koło 
fotografi czne, koło fi lmowe 
i wiele innych.
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Za osiągnięcia w 2009 roku

Nagrody dla sportowców i trenerów
60 tczewskich 
sportowców 
i trenerów 
o t r z y m a ł o 
nagrody lub 
stypendia sa-
morządu mia-
sta Tczewa za 
os iągnięc ia 
w 2009 roku. 
Podziękowa-
no też spon-
sorom, dzięki 
którym spor-
towcy mają 
lepsze warun-
ki do trenowa-
nia. Uroczyste 
wręczenie wy-
różnień odbyło się w nowej auli 
Gimnazjum nr 1. Spotkanie samo-
rządowców i sportowców uroz-
maiciły popisy akrobatyczne.

– Gratuluję wam wszystkim sukcesów 
i życzę, aby nie zabrakło ich również w 
roku 2010, tym bardziej, że jest to rok 
jubileuszowy 750-lecia miasta Tczewa. 
– powiedział Zenon Odya, prezydent 
Tczewa. – Dobrym wynikom sporto-
wym sprzyja współpraca i zaangażowa-
nie zawodników, trenerów, sponsorów. 
Mam nadzieję, że dzięki temu tczewski 
sport będzie się rozwijał i będziemy mo-
gli poszczycić się wynikami na arenie 
nie tylko miejskiej i ogólnopolskiej, ale 
także międzynarodowej.

Osiągnięcia nagrodzonych sportow-
ców przedstawiła Grażyna Antczak, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. 

NAGRODY:
• Ryszard Kruża – boks, MKS Wisła 

Tczew – trener koordynator sekcji bokser-
skiej MKS Wisła Tczew. Jego zawodnicy 
startowali w różnych turniejach między-
narodowych zdobywając medalowe miej-
sca. Podopieczni R. Kruży to m.in.: Adrian 
Smeja, Damian Mielewczyk, Patryk Lit-
kiewicz, Patryk Dyller, Mateusz Kruża.

• Adrian Smeja – boks, MKS Wi-
sła Tczew – wicemistrz Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieżowej – Kielce, I m. na 
Międzynarodowym Turnieju Bokserskim 
– Kłajpeda – Litwa, I m. na Międzynarodo-
wym Turnieju Bokserskim – Józefa Kru-
ży – Tczew, I m. na Międzynarodowym 
Turnieju „Srebrne Rękawice” – Słupsk.

• Damian Mielewczyk – boks 
– MKS Wisła Tczew – brązowy medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski – Ostro-
łęka, I m. na Międzynarodowym Turnieju 
Bokserskim – Kłajpeda – Litwa, I m. na 
Międzynarodowym Turnieju Bokserskim 
im. Aleksego Antkiewicza – Słupsk, I m. 
na Międzynarodowym Turnieju Bokser-
skim im. Józefa Kruży – Tczew.

• Aleksandra Ostruszka – koszy-
kówka – UKS Piątka – srebrny medal 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży jako członek kadry woj. pomorskiego, 
Mistrzostwo Wschodnioeuropejskiej Ligi 
Koszykówki Dziewcząt. Powołana do re-
prezentacji Polski na turniej w Turcji.

• Damian Bednarski – koszyków-
ka – UKS Piątka – wieloletni trener 
Aleksandry Ostruszki.

• Edmund Antczak – lekkoatle-
tyka – Klub Lekkoatletyczny „Lechia” 
Gdańsk – trener Jakuba Giży – Aka-
demickiego Mistrza Polski w pchnięciu 
kulą, brązowego medalisty Halowych 
Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą, Ag-
nieszki Bronisz – srebrnej medalistki Mi-
strzostw Polski w pchnięciu kulą.

• Anna Rzepczyk – lekkoatletyka 
– MKS Sambor – I m. w skoku na Mi-
strzostwach Polski Młodzików, członkini 
kadry wojewódzkiej młodzików.

• Krzysztof Uwijała – lekkoatlety-
ka – MKS Sambor – I m. w trójskoku na 
Halowych i Letnich Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów, XI m. na Mistrzostwach 
Europy Juniorów, członek kadry narodo-
wej juniorów.

• Tadeusz Galiński – lekkoatletyka 
– MKS Sambor – szkoleniowiec zawodni-
ków, którzy osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym (Krzysz-
tof Uwijała, Anna Rzepczyk, Alina Lan-
gowska, Krzysztof Małkiewicz). 

• Elżbieta Olszewska – Duluk 
– lekkoatletyka – UKS Krawiec – trener-
ka czwórboistek.

• Klaudia Olek, Natalia Radtke, 
Agata Kozyro, Karolina Alfuth, Domi-
nika Przybylska, Kamilia Grabarczyk 
– lekkoatletyka – UKS Krawiec – I miejsce 
w 55. Finale Ogólnopolskim Czwórboju 
Lekkoatletycznym – dziewcząt.

• Bartosz Lilla – pięciobój no-
woczesny – MKS Sambor – dwa złote 
medale (indywidualnie i w sztafecie) 
w konkurencji dwuboju nowoczesnego na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w pięcioboju nowoczesnym Tarnów. 

• Adrian Brodnicki – pięciobój no-
woczesny – MKS Sambor – srebrny me-
dal (indywidualnie) i złoty (w sztafecie) 
w konkurencji dwubój nowoczesny na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w pięcioboju nowoczesnym.

• Monika Belczewska – pięciobój 
nowoczesny – MKS Sambor – brązowy 
medal (w sztafecie) w konkurencji trój-
boju nowoczesnego na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w pięcioboju 
nowoczesnym.

• Daniela Kamińska – pięciobój no-
woczesny – MKS Sambor – brązowy me-
dal (w sztafecie) w konkurencji trójboju no-
woczesnego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym.

• Robert Kornacki – pływanie 
– MKS Sambor – srebrny medal na 200 

m stylem motylkowym w Zimowych Mi-
strzostwach Polski juniorów 16 letnich.

• Agata Kilich – pływanie – MKS 
Sambor – brązowy medal na 100 m sty-
lem grzbietowym w Zimowych Mistrzo-
stwach Polski juniorów 17-18 letnich.

 • Sławomir Gdaniec – pływanie, 
pięciobój nowoczesny – MKS Sambor 
– trener odpowiedzialny za przygotowa-
nie pływackie.

• Piotr Maziewski – pływanie, 
pięciobój nowoczesny – MKS Sambor 
– trener odpowiedzialny za przygotowa-
nie biegowe.

• Mariusz Marut – pływanie, pięcio-
bój nowoczesny – MKS Sambor – trener 
odpowiedzialny za przygotowanie strzele-
ckie medalistów Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym: 
Bartosza Lilla, Adriana Brodnickiego, Mo-
niki Belczewskiej, Danieli Kamińskiej.

• Urszula Kuncewicz – rzut osz-
czepem – SKL Sopot – II miejsce na 
Mistrzostwach Młodzieżowych Polski w 
Bielsko-Białej, udział w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy w Kownie.

• Łukasz Jurga – skok o tyczce, KS 
AZS-AWF Gdańsk, III miejsce na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski w Biel-
sko-Białej, VII miejsce na Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Bydgoszczy.

• Karolina Florin, Natalia Zoll, 
Katarzyna Skonieczna, Małgorzata 
Szlija, Dorota Bukała, Paulina Mali-
nowska, Magdalena Urbańska, Ane-
ta Skonieczna, Izabela Marcińska, 
Kamila Szoła, Magda Krajewska, 
Aleksandra Sitarek, Katarzyna Szli-
ja, Agnieszka Szlija, Karolina Lisew-
ska, Marta Tomczyk – MKS Sambor 
– brązowe medalistki Mistrzostw Polski 
Juniorek w piłce ręcznej.

• Artur Wierzbicki – piłka ręczna 
– MKS Sambor – trener brązowych me-
dalistek Mistrzostw Polski Juniorek.

STYPENDIA:
• Justyna Szlija, Paulina Ma-

linowska, Karolina Kula, Małgo-
rzata Szlija, Justyna Zagrodzka, 
Małgorzata Narloch , Katarzyna 
Szlija, Alicja Rostankowska, Ka-
tarzyna Piotrowska, Magdalena 
Urbańska, Natalia Wiącek, Justy-
na Wiśniewska, Izabela Marciń-
ska, Urszula Czarnecka, Monika 
Zielińska, Mirosława Waldowska 
– piłka ręczna – MKS Sambor.

Nagrodzeni sportowcy i trenerzyNagrodzeni sportowcy i trenerzy
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Tczew świętuje urodziny

Jubileusz 750-lecia miasta Tczewa

Radni po raz pierwszy pokazali 
się w specjalnie uszytych na tę okazję 
strojach. Jak podkreślił prowadzący 
sesję Włodzimierz Mroczkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej, ten 
jednolity strój symbolizuje jedność 
w pracy na rzecz miasta. 

Na wstępie uroczystej sesji za-
brzmiała „Kantata Tczewska”, 
utwór skomponowany przez po-
znańskiego kompozytora Mariusza 
Matuszewskiego, do słów nieżyją-
cego już regionalisty kociewskiego 
Romana Landowskiego. Kanta-
tę wykonały zespoły z parafi i Św. 
Krzyża w Tczewie – Chór Św. Krzy-
ża, Chór Młodzieżowy „Juventus”, 
Orkiestra Kameralna „Sanctae 
Crucis”, dyrygowała Magdalena 
Kubicka-Netka.

Historię Tczewa przypomniał 
Kazimierz Ickiewicz, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej. – Ros-
nące znaczenie gospodarcze Wisły 
zadecydowało o budowie zamku 
i przeniesieniu 
stolicy księ-
stwa z Lubi-
szewa do Tcze-
wa. Uczynił 
to Sambor II 
na przełomie 
lat 1252/1253. 
Wkrótce po-
tem (1258) 
u k o n s t y t u -
owała się tu 
Rada Miejska. 
Jest to jedyny 
znany przypa-
dek w Polsce, 
kiedy utworze-
nie lokalnego 
s a m o r z ą d u 
wyprzedzi ło 
lokację miasta. 
Tczewska rada 

powstała wcześniej niż uważane do-
tąd za najstarsze rady – we Wrocła-
wiu (1261), w Krakowie (1264), czy 
w Poznaniu (1280), które powstały 
kilka lub kilkanaście lat po nadaniu 
praw miejskich. W świetle faktów 
historycznych samorząd Tczewa jest 
starszym, więc i pierwszym w dzie-
jach na obecnym obszarze Polski. 
Tczew miastem uczynił Sambor II lo-
kując je na prawie lubeckim w 1260 
roku – to jest 750 lat temu. Fakt ten 
sprzyjał rozwojowi rzemiosła i han-
dlu. Do portu tczewskiego zawijały 
statki zachodnich kupców. Lokalna 
mennica biła własne denary.

Po tym historycznym wstępie, po 
raz pierwszy zabrzmiał hejnał mia-
sta Tczewa. Skomponował go Ma-
ciej Szymański z Poznania. Potem 
można już było uroczyście zainau-
gurować Rok Jubileuszowy, co uczy-
nił gospodarz miasta – prezydent 
Zenon Odya. 

M.M.

Na wstępie uroczystej sesji zabrzmiała „Kantata Tczewska”

Sztandar Rady Miejskiej w Tczewie

Inauguracja Roku Jubileuszowe-
go za nami. 30 Stycznia obchodzi-
liśmy nie tylko 90-lecie powrotu 
Tczewa do Macierzy, ale tym 
razem szczególnie uroczyście 
– jubileusz 750-lecia nadania 
Tczewowi praw miejskich. Uro-
czystościom towarzyszyły wyda-
rzenia kulturalne – otwarcie wy-
stawy „Pradzieje Tczewa” oraz 
koncert Piotra Palecznego.
Uroczystości jubileuszowe rozpo-
częły się otwarciem niezwykłej wy-
stawy w Centrum Wystawienniczo 
– Regionalnym Dolnej Wisły – „Pra-
dzieje Tczewa”. – 30 stycznia jest 
dla nas, mieszkańców Tczewa szcze-
gólnie podniosły – to Dzień Tczewa 
– święto naszego miasta, a tym roku 
to także dzień, w którym inauguru-
jemy obchody jubileuszu 750-lecia 
nadania Tczewowi praw miejskich. 
– powiedział prezydent Zenon 
Odya podczas otwarcia wystawy. 
– Jubileusz świętować będziemy 
cały rok. Na tej wystawie możemy 
dowiedzieć się, jak miejsce w któ-
rym żyjemy wyglądało dawniej – od 
czasów prehistorycznych do czasu 
założenia miasta przez Sambora II. 

– Pradzieje Tczewa to setna wysta-
wa, która otwieramy w CWRDW – po-
wiedziała Alicja Gajewska, dyrektor 
placówki. – Wystawa jest niezwykła 
wędrówką w czasie. Przy jej przygoto-
waniu pracowało ponad sto osób. 

Ci, którzy zasłużyli się najbar-
dziej otrzymali Denar Tczewski 
– wyróżnienie dyrektora CWRDW. 
Byli to – Józef Ziółkowski (ko-
misarz wystawy), Mirosław Chu-
dziński i Henryk Paner (Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku), Euge-
nia Pokorska – Sawczuk (Bank 
Spółdzielczy) i Marcjusz Fornalik 
(Zakład Wodociągów i Kanalizacji). 
Więcej o wystawie – na str. 10 i 11.

 Kolejnym punktem programu 
było jubileuszowe zdjęcie tczewian 
na placu Hallera, a po nim – w koś-
ciele farnym, uroczysta msza św. od-
prawiona przez biskupa pelplińskie-
go Jana Bernarda Szlagę w intencji 
naszego miasta. W Kaplicy Pamięci 
odsłonięto tablicę pamiątkową.

Do Centrum Kultury i Sztuki – na 
uroczystą sesję Rady Miejskiej przy-
byli liczni goście, mieszkańcy miasta. 
Wśród gości byli m.in. Jacek Sasin, 
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta 
RP, Bogdan Borusewicz, marszałek 
Senatu i Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa, Jan Kozłowski,  marszałek 
województwa pomorskiego, Michał 
Owczarczak, wicewojewoda pomor-
ski, eurodeputowani – Tadeusz Cy-
mański i Jarosław Wałęsa, Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdańska 
i inni włodarze zaprzyjaźnionych 
miast i gmin, szefowie instytucji. 
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Staw z fontanną
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Jubileusz 750-lecia miasta Tczewa

Podczas sesji odczytano listy 
przekazane przez prezydenta RP 

Lecha Kaczyńskiego 
oraz premiera Donal-
da Tuska. Życzenia 
mieszkańcom Tczewa 
złożył również Jan Ko-
złowski, marszałek 
woj. pomorskiego, wrę-
czając statuetkę Gryfa 
Pomorskiego. – Taki 
jubileusz zdarza się 
raz na tysiąc lat – po-
wiedział marszałek. 
– Dużo mówimy dzi-
siaj o historii miasta, 
ale przyszłość Tczewa 
też zapowiada się op-
tymistycznie. Do 2013 
roku, dzięki środkom 

u n i j n y m , 
w Tczewie 
i okolicach 
z a i n w e -
stujemy aż 
412 mln zł. 
Dzięki temu 
Tczew stanie 
się kociew-
ską bramą 
do metropo-
lii trójmiej-
skiej. Można 
powiedzieć , 
że „Gdańsk 
i Tczew to ta 
sama krew.”

P o d c z a s 
sesji przeka-
zane zostały 
odznaczenia 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Wyróżnienia dla zasłużonych, gratulacje dla miasta

Uroczysta sesja inaugurująca Rok Jubileuszowy była okazją do uho-
norowania tych, którzy zasłużyli się dla Tczewa, a także nagrodzenia 
samego miasta – jubilata. Tczew otrzymał od wojewody pomorskiego 
medal „Sin Sua Premia Laudi” (niech zasługa zyskuje właściwą sobie 
nagrodę), a od marszałka woj. pomorskiego – statuetkę Gryfa Pomor-
skiego. Było tez mnóstwo życzeń i gratulacji od znamienitych gości.

państwowe. Wręczył je Jacek Sasin, 
zastępca szefa kancelarii prezydenta 
RP. Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski otrzymał Edmund 
Pek, zaś Złote Krzyże Zasługi – Jó-
zef Kopicki, Tadeusz Opasik, 
Werner Warszyński oraz Ryszard 
Kruża. Cztery pierwsze osoby to 
kombatanci. Ryszard Kruża – spor-
towiec, trener tczewskich bokserów 
otrzymał wyróżnienie za działalność 
na rzecz lokalnej społeczności.

Wyróżnienia samorządu miasta 
Tczewa – Medale „Pro Domo Trso-
viensi” otrzymali Józef Golicki, 
pomysłodawca i organizator Festi-
walu Grzegorza Ciechowskiego „In 
Memoriam” oraz Adam Przyby-
łowski, właściciel lokalnej telewizji 
TeTka. Nagrody Kociewskiego Kan-
toru Edytorskiego „Pierścień Mech-
tyldy” otrzymali: Hubert Pobłocki 
– w kategorii literackiej, Marek 
Śliwa w kategorii publicystyka, 
i Edmund Zieliński w kategorii 
edukacja regionalna.

Inaugurację Roku Jubileuszo-
wego zakończył wieczorny koncert 
z udziałem światowej klasy piani-
sty Piotra Palecznego. Artysta 
wykonał I Koncert fortepianowy 
e-moll op. 11 Fryderyka Chopina 
wprowadzając publiczność w klimat 
Roku Chopinowskiego. Pianiście 
towarzyszyła poznańska orkiestra 
„Le Quartto Stagioni” pod dyrekcja 
Tadeusza Żmijewskiego. Orkie-
stra zagrała również V Symfonię 
Ludwiga van Beethovena.

M.M.

Kawalerowie Pro Domo Trsoviensi: Adam Przybyłowski i Józef GolickiKawalerowie Pro Domo Trsoviensi: Adam Przybyłowski i Józef Golicki

Min. Jacek Sasin wręczył odznaczenia 
państwowe.

Marszałek Jan Kozłowski przekazał 
miastu statuetkę Gryfa Pomorskiego

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Zenon Odya, 
prezydent Tczewa.

Koncert Piotra Palecznego i orkiestry Le Quattro Stagioni 
zachwycił puliczność.
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Sylwia Kaszubowska i Wiesław 
Makowski zostali fi nalistami te-
gorocznej edycji wyborów Miss 
i Mistera Złotego Wieku. Była to 
już siódma edycja imprezy cieszą-
cej się niesłabnącą popularnością 
– jak zwykle odbyła się przy pełnej 
widowni. Do tej pory wzięło w niej 
udział 99 seniorów. Podstawowy 
warunek uczestnictwa w wybo-
rach to ukończone 70 lat życia. 
Miss Złotego Wieku – 73-letnia Syl-
wia Kaszubowska ma dwoje dzieci 
i sześcioro wnucząt. Lubi spacery, 
wycieczki i krzyżówki. Oprócz naj-
ważniejszego tytułu jurorzy uznali ją 
również za Miss Recepty na Zdrowie. 
Wiesław Makowski ma 70 lat, tro-
je dzieci i siedmioro wnucząt. Jego 
hobby to fotografowanie i wędkowa-
nie. Pan Mieczysław zdobył również 
tytuł Mister Życia ze Smakiem.

Tczewska impreza po raz kolej-
ny udowodniła, że złoty wiek może 
być czasem aktywności, cieszenia się 
życiem i czerpania z niego pełnymi 
garściami. W tegorocznej edycji wy-
stąpiło 8 pań i 4 panów w wieku od 
70 do 81 lat. Naszym seniorom moż-
na pozazdrościć kondycji, poczucia 
humoru i aktorskich zdolności. Na 
scenie, która zamieniła się w Bulwar 
Nadwiślański, seniorzy wcielali się 
w postacie uosabiające rozmaite za-
wody. Byli więc lekarka, pielęgniar-
ka, kucharz, myśliwa, policjantka, 
rolnik, krawcowa, modelka, projek-
tant mody, nauczycielka. 

„Zawodowcy” prezentowali się indy-
widualnie, w scenkach zbiorowych, a na 
zakończenie w strojach wieczorowych. 
Każda prezentacja była gorąco oklaski-
wana przez publiczność. Widać było, że 
dobrze bawią się i artyści i widzowie.

Oprawę muzyczna zapewnili Ma-
rian Mocarski i Mariusz Dwora-
kowski. Imprezę poprowadzili Jo-
lanta Jank i Ludwik Kiedrowski. 
Prowadzącym i muzykom bez trudu 
udało się porwać publiczność do wspól-
nej zabawy. Przerywnikami w kolejnych 
prezentacjach były więc gromkie śpiewy 
i wspólne tańce. 

Sylwia Kaszubowska i Wiesław Makowski 

Najpiękniejsi w Złotym Wieku

Organizatorami imprezy 
był Zarząd Miejski Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
oraz Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, współorgani-
zatorem – Centrum Kultury 
i Sztuki. Wyborom patronowa-
li Jan Kozłowski, marszałek 
woj. pomorskiego oraz Zenon 
Odya, prezydent Tczewa.

Finalistki i fi naliści 
wyborów: 

Sylwia KaszubowskaSylwia Kaszubowska (l. 73) 
– Miss Złotego Wieku, Miss 
Recepty na Zdrowie
Wiesław MakowskiWiesław Makowski (l. 70) 
– Mister Złotego Wieku, Mister 
Życia ze Smakiem
Halina KiełpińskaHalina Kiełpińska (l. 77) – Miss 
Pogoni za Szczęściem
Gertruda CzarneckaGertruda Czarnecka (l. 80) – Miss 
Zdrowego Życia
Aniela FrelkeAniela Frelke (l. 75) – Miss Sukcesu
Łucjan FrelkeŁucjan Frelke (l. 73) – Mister 
Życiowego Urodzaju
Jerzy KolbergJerzy Kolberg (l. 75) – Mister 
Dobrego Wyglądu

Zwycięska para: Sylwia Kaszubowska i Wiesław Makowski

Janina Waranków – przy niej można czuć się bezpiecznie

Gertruda Gronowska sprawdzała matematyczną wiedzę 
Zenona Drewy, wiceprezydenta Tczewa Nie wszyscy uszli cało z imprezy…

Stanisława PopielskaStanisława Popielska (l. 79) – Miss 
Życia na Miarę
Zygmunt SmolińskiZygmunt Smoliński (l. 81) – Mister 
Trwałej Zmiany na Lepsze
Anna WejsAnna Wejs (l. 73) – Miss Mody 
na Aktywność
Gertruda GronowskaGertruda Gronowska (l. 75) – Miss 
Lekcji Życia
Janina WarankówJanina Waranków (l. 70) – Miss 
Akcji Specjalnych

M.M.
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Korzystnego wpływu roweru na środo-
wisko najłatwiej dowodzić wskazując na 
uciążliwość wpływu samochodu na śro-
dowisko. Wiadomo – samochód wydzie-
la spaliny (katalizator niewiele pomaga 
– działa dopiero wtedy, gdy się rozgrze-
je, a wówczas w mieście zwykle kończy-
my nasz przejazd). Samochód hałasuje 
– im szybciej, tym bardziej. Warto też 
zwrócić uwagę na to, że sami kierowcy 
często nie wiedzą, że wewnątrz swoich 
samochodów wdychają więcej spalin niż 
ludzie idący czy jadący obok. 

Warto jednak spojrzeć na sprawę 
trochę szerzej. Na środowisko wpływa 
nie tylko jazda samochodem. Na wy-
gląd miasta i jego otoczenia wpływa 
również sposób rozwoju sieci drogowej. 
Jeżeli narzekamy na korki, zwykle 
przychodzi nam na myśl pomysł posze-
rzenia ulic. Gdy brakuje nam miejsc 
do parkowania, myślimy o potrzebie 
rozbudowy parkingów. Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia. Gdy zwiększamy licz-
bę miejsc do parkowania samochodów, 
zwiększamy odległość do pokonania 
przez wszystkich, którzy z samochodu 
nie chcą albo nie mogą korzystać. 

Trzeba wybierać. W jakim mieście 
chcemy mieszkać? Czy warto przezna-
czać na miejsca do parkowania samo-
chodów tereny zielone? Czy warto wy-
dawać publiczne pieniądze na parkingi 
wielopoziomowe/ podziemne? Czy dla 
dróg rowerowych będziemy przezna-
czać tę część terenów miejskich, które 

Tczew w projekcie PRESTO

Rower a środowisko
Rower, jak wiadomo, jest najbardziej energooszczędnym środkiem 
transportu. Na pokonanie tej samej odległości piechotą musieliby-
śmy zużyć prawie 6 razy więcej energii niż jadąc rowerem. Na małe 
odległości może w bardzo wielu przypadkach zastąpić samochód, 
na dłuższe odległości warto korzystać z roweru i przejazdu koleją. 
Na temat modernizowania dworca tak, by rowerzyści mogli korzy-
stać z niego bez zbędnych przeszkód pisałem już we wrześniu. 

obecnie wykorzystują piesi? Czy warto 
wycinać krzaki i drzewa po to, by bu-
dować drogi rowerowe? 

Może wystarczy dzielić się prze-
strzenią na jezdni? Może warto 
w centrum wprowadzić opłaty za 
parkowanie albo zasadę parkowania 
tylko na krótko, by załatwić sprawę 
i wracać? Czy zajmowanie 10 metrów 
kwadratowych blisko centrum miasta 
przez 8 godzin przez kogoś, kto przy-
jeżdża samochodem z odległości 2 ki-
lometrów jest racjonalne? Może lepiej 
to miejsce przeznaczyć dla klientów 
fi rmy/klientów instytucji, przyjeż-
dżających tam tylko na pół godziny? 
Wówczas z takiego miejsca skorzysta 
być może aż 16 osób? 

Czy promocja korzystania z ro-
werów w życiu codziennym okaże się 
skuteczna? Może wystarczy, że wielu 
zacznie inaczej myśleć na sposób ko-
rzystania z samochodu? Środowisko 
to nie tylko zieleń i świeże powietrze. 
Środowisko to inni. Czy zrozumiemy, 
że rowerzyści zostawiają innym więcej 
miejsca? Jak mamy więcej miejsca, je-
steśmy zwykle spokojniejsi. Poprawa 
warunków korzystania z rowerów to 
także poprawa sposobów odnoszenia 
się nas samych do siebie. Szczęśliwy 
rowerzysta to szczęśliwy sąsiad na dro-
dze, nawet jeśli myślimy, że rezygnacja 
z samochodu to nie pomysł nie dla nas. 

Piotr Kuropatwiński

„Zielona Księga” jest nowatorskim 
w skali kraju dokumentem, który ma 
wyznaczać kierunki rozwoju systemu 
rowerowego w naszym województwie, 
zgodnie z założeniami systemu zrów-
noważonego rozwoju. Jak podkreślał 
Andrzej Piotrowicz z PSWE, Tczew 
pełni tutaj szczególną rolę – jako mia-
sto położone nad Wisłą, na między-
narodowym szlaku rowerowym Euro 
Velo oraz jako węzłowy punkt w ko-
munikacji kolejowej, z której bardzo 
często korzystają cykliści.

Główne przesłanie „Zielonej Księ-
gi” to teza, że ruch rowerowy może stać 
się ważnym instrumentem rozwoju 
Pomorza, poprzez wzrost jego udziału 
w strukturze przychodów, poprawę 
jakości życia publicznego, poprawę ja-
kości przestrzeni publicznych, wzrost 
skali rekreacyjnego i turystycznego 
ruchu rowerowego, poprawę jakości 

„Zielona Księga” 
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa” – partner Tcze-
wa w projektach rowerowych przedstawiło tczewskim radnym 
„Koncepcję Rozwoju Systemu Rowerowego Województwa 
Pomorskiego – Zielona Księga”. Księga została opublikowa-
na w ramach Pomorskich Studiów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

zdrowia publicz-
nego i oczywiście 
poprawę jakości 
obsługi transporto-
wej Pomorza.

Dążenie do rozwoju ruchu rowe-
rowego nie musi się kojarzyć głównie 
z wydawaniem publicznych (krajowych 
i zagranicznych) funduszy na rozwój 
wydzielonych ścieżek rowerowych. Na-
jistotniejsze znaczenie mają działania 
promocyjne i edukacyjne, a nie skupia-
nie się wyłącznie na kosztownych dzia-
łaniach o charakterze inżynierskim.

Z zapisami Zielonej Księgi można 
się zapoznać na stronie internetowej: 
http://www.pswe.org

Osoby chcące podzielić się uwa-
gami lub komentarzami nasuwają-
cymi się w czasie lektury Zielonej 
Księgi proszone są o przesyłanie 
ich na adres info@pswe.org 

 Tczewianie przeciw antenom
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
gościli przedstawiciele mieszkań-
ców protestujących przeciwko in-
stalowaniu na ich budynkach stacji 
bazowych telefonii komórkowej. 
O problemie pisaliśmy już wcześ-
niej. Chodzi głównie o lokatorów 
bloku przy ul. Czyżykowskiej 66, 
gdzie taka stacja już stoi, oraz lo-
katorów z ul. Wyzwolenia 1, gdzie 
ma się dopiero pojawić. Lokatorzy 
obawiają się, że bliskie sąsiedztwo 
tych urządzeń może niekorzyst-
nie wpływać na ich zdrowie oraz 
negatywnie odbić się na wartości 
nieruchomości. Mieszkańcy obu 
budynków zebrali łącznie ok. 1,5 
tys. podpisów osób popierających 
ich stanowisko. Ich orędownikami 
są radni Mirosław Kaffka i Zbi-
gniew Urban.

Protestujący domagają się, aby 
samorząd miasta wprowadził za-
pis, który uniemożliwi budowę sta-
cji bazowych w obrębie budynków 
mieszkalnych. Jak stwierdził Kaje-
tan Wojciechowski reprezentują-
cy mieszkańców z ul. Wyzwolenia, 
niektóre miasta wprowadziły już 
zakaz powstawania takich stacji 
w miejscach, gdzie znajdują się duże 
skupiska ludzi. Przykładem są m.in. 
Brodnica, Lublin, Radom. 

Jak podkreślają mieszkańcy, nie 
chodzi o całkowitą likwidację stacji, 
ale o instalowanie ich tam, gdzie ich 
oddziaływanie będzie jak najmniej 
szkodliwe dla ludzi. Radni zastana-
wiali się m.in. nad zleceniem szcze-
gółowych badań promieniowania na 
terenie miasta. 

Sprawa ma wrócić na najbliżej 
sesji Rady Miejskiej.

 Skwer 750-lecia miasta Tczewa
Decyzją Rady Miejskiej w Tczewie, 
skwerowi rekreacyjnemu, położo-
nemu na Os. Witosa, pomiędzy uli-
cami Władysława Broniewskiego 
i Andrzeja Frycza – Modrzewskiego, 
nadano nazwę Skwer 750-lecia mia-
sta Tczewa. Z inicjatywą nadania 
nazwy skwerowi wystąpiło Stowa-
rzyszenie Górki.

 Radna pomoże wypełnić PIT
Radna miasta i przewodnicząca Rady 
Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej 
Suchostrzygi I – Gertruda Pierzy-
nowska, deklaruje bezpłatną pomoc 
wszystkim, którzy mają kłopoty ze 
sporządzeniem rocznego zeznania 
podatkowego za 2009 r. (PIT-36, 
PIT-37). Wystarczy przyjść do Spół-
dzielczego Domu Kultury SM Sucho-
strzygi, ul. Żwirki 49 w każdy wtorek 
w godz. 16-17 – do końca kwietnia.

KRÓTKO
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Poseł Jan Kulas każdego roku uczestni-
czy w pielgrzymce parlamentarzystów 
do Częstochowy. W tym roku, 2 lutego, 
w święto Matki Boskiej Gromnicznej, 
miała miejsce XXI Pielgrzymka Parla-
mentarzystów Polskich na Jasną Górę. 
Wzięło w niej udział kilkudziesięciu 
posłów i senatorów na czele z Wice-
marszałek Senatu Krystyną Bochenek 
(PO), Przewodniczącą Klubu Parla-
mentarnego PiS Grażyną Gęsicką oraz 
Wiceministrem Sprawiedliwości Stani-
sławem Chmielewskim (PO).

Pierwszym punktem programo-
wym XXI Pielgrzymki Polskich Par-
lamentarzystów była nauka stanowa 
poprowadzona przez abp częstochow-
skiego Stanisława Nowaka. (…) Abp 
S. Nowak przedstawił temat naucza-
nia pt. współczesna globalizacja i 
rola parlamentarzystów. Podstawą 
tej nauki stała się encyklika papieża 
Benedykta XVI pt. „Caritas in veri-
tatae” (miłość w prawdzie). Europa 
powinna powrócić do korzeni swojej 
miłości chrześcijańskiej. Powołaniem 
parlamentarzystów jest tworzenie ta-
kiego prawa, które uwzględnia prawo 
miłości, prawo sprawiedliwości oraz 
prawo moralne i naturalne. Abp S. 
Nowak upomniał się o prawo do obec-
ności Boga w przestrzeni publicznej. 
Również ekonomia potrzebuje etyki, 

XXI Pielgrzymka Parlamentarzystów Polskich na Jasną Górę
2 lutego 2010 r., w święto Matki Boskiej Gromnicznej, poseł Jan Kulas uczestniczył w XXI Pielgrzymce Parlamenta-
rzystów Polskich na Jasną Górę. Naukę stanową do posłów i senatorów wygłosił abp. S. Nowak. Przed Kaplicą Matki 
Boskiej Częstochowskiej modlono się w intencji Ojczyzny oraz posługi parlamentarzystów dla dobra wspólnego.

moralności przyjaznej człowiekowi. 
We współczesnym świecie ważniejsze 
jest „być”, niż „mieć”. Dążenie do osią-
gania zysku nie jest niczym złym, ale 
trzeba umieć się dobrami materialny-
mi dzielić z biednymi, potrzebującymi. 
Cywilizacja miłości powinna prowadzić 
do cywilizacji ekonomii! Współczesny 
świat nierzadko stanowi zagrożenie 
dla człowieka i rodziny. Szczególnie 
takimi poważnymi zagrożeniami 
są: aborcja, sterylizacja i eutanazja. 
W kontekście spadku urodzin w Pol-
sce, potrzebne jest „przebudzenie na-
rodu”. Bowiem poziom rozrodczości 
w naszym kraju zalicza się do najniż-
szych w Unii Europejskiej. Dlatego 
też, ze strony instytucji państwa po-
żądana jest skuteczniejsza polityka 
prorodzinna. Należy wspierać rodzinę 
we wszystkich jej wymiarach! (…)

Na początku mszy św. w Kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej parla-
mentarzystów przywitał Przeor Pauli-
nów o. Roman Majewski. Jako wska-
zanie przywołał on słowa Jana Pawła 
II: „Nie lękajcie się”. Niech te słowa po-
budzą do działania, do „odwagi praw-
dziwej”. Przeor Paulinów wyraził prze-
konanie, że parlamentarzyści powrócą 
z tej pielgrzymki „odważni i pełni na-
dziei”, także w obronie praw narodu, 
który jest narodem chrześcijańskim.

Mszę świętą dla parlamenta-
rzystów odprawił bp Jan Wątroba. 
Podczas kazania mówił m.in. o zro-
zumieniu „służby dla pomnażania 
dobra wspólnego”. Często wymaga 
to ofi ar i poświęcenia, zapominania 
o sobie, rezygnacji z własnych pla-
nów. Za wzór takiej postawy przywo-
łał wskazania ks. Piotra Skargi. (…)

Z Jasnej Góry parlamentarzyści 
wysłali dziękczynne telegramy do 
papieża Benedykta XVI i do Prze-
wodniczącego Episkopatu Polski abp 
Jozefa Michalika. Jest to już stały 
i piękny zwyczaj pielgrzymkowy. Po-
seł J. Kulas przekazał pozdrowienia 
z tej pielgrzymki ks. prałatowi Pio-
trowi Wysdze. W swoich intencjach 
indywidualnych nasz poseł miał na 
uwadze nasz region, miasto Tczew, 
władze samorządowe, rodzinę 
i współpracowników. (…)

W przekonaniu posła J. Kulasa 
po każdej Pielgrzymce Polskich Par-
lamentarzystów na Jasną Górę „po-
wracamy duchowo silniejsi i z więk-
szą mocą, przekonaniem o potrzebie 
realizacji idei – pro publico bono”. 
A tak wiele jeszcze dobrego, jest do 
zrobienia w naszej Ojczyźnie.

Biuro Poselskie
Posła Jana Kulasa

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z okazji 
750-lecia miasta Tczewa – 7 maja 2010, godz. 1300, sala Centrum Kultury i Sztuki.

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli
„Wychowanie do życia w rodzinie”
/łącznie 270 godzin/
Planowany termin rozpoczęcia 
– marzec/kwiecień 2010 r.
Zajęcia będą realizowane w CED 
w Tczewie.
Odpłatność całkowita: 1800 zł
Informacje dodatkowe i zapisy: – Alicja 
Olszewska, tel. 0-600-410-371
Studia podyplomowe dla nauczycieli

zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna
/trzy semestry, łącznie 350 godzin/.
Planowany termin rozpoczęcia 
– marzec 2010 r.
Zajęcia będą prowadzone przez Elbląską 
Uczelnię Humanistyczno- Ekonomiczną  
a realizowane w CED w Tczewie.
Odpłatność – 850 zł za semestr, 
120 zł wpisowe
Informacje dodatkowe i zapisy: – Alicja 
Olszewska, tel. 0-600-410-371

Dyżury doradców metodycznych
 Poniedziałek /godz. 1300-1500/ 

– Wasyla Cychowska
 Poniedziałek /godz. 1430-1600/ 

– Alicja Olszewska 
 Środa /godz. 1400-1600/ – W. Cychowska
 Piątek /godz. 1600-1830/ – A. Olszewska

Alicja Olszewska – tel. 600-410-371; 
e-mail ala505@wp.pl
Wasyla Cychowska – tel. 604-416-227; 
e-mail wc412@wp.pl

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Proponowane formy doskonalenia

• Pomoc uczniom ze specjal-
nymi potrzebami edukacyj-
nymi – warsztaty, 4 godziny, 

 termin: 29.03.2010 r., godz. 1600, 
sala 204 CED

• Wykorzystanie aktywnych 
form i metod pracy w na-
uczaniu języków obcych – 
prowadzący Joanna Pasternak 
– warsztaty 4 godziny, 

 termin: 12.04.2010 r., godz. 1600, 
sala 204 CED

• Elementy muzykoterapii 
i relaksacji w pracy z dziećmi 
nadpobudliwymi – prowadzą-
cy: Kamilla Palińska – doradca 

metodyczny muzyki – warsztaty 
płatne, 10 godzin, zapisy telefo-
niczne 0-604-416-227

  termin: 18.04.2010 r., godz. 800, 
aula CED

• Twórcze nauczanie przyrody 
i matematyki w szkole pod-
stawowej – prowadzący Barba-
ra Pawłuszewicz – warsztaty, 4 
godziny, 

 termin: 10.05.2010 r., godz. 1600, 
sala 204 CED

• „Prawo oświatowe” – warszta-
ty, 4 godziny, 

 termin: 31.05.2010 r., godz. 1600, 
sala 204 CED

Planowane konkursy:
•  8.03.2010 – Powiatowy Kon-

kurs Ekologiczny, godz. 1300 
w auli CED

•  10.03.2010 – Miejski Konkurs 
Wiedzy o Tczewie dla klas II 
i III, godz. 900 – SP 12 w Tczewie

•  17.03.2010 – Miejski Konkurs 
Wiedzy o Tczewie dla klas IV-VI, 

  godz. 900 – SP 12 w Tczewie
•  22.03.2010 – Miejski Kon-

kurs Języka Angielskiego 

dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, godz. 900, 
aula CED

•  24.03.2010 – Miejski Konkurs 
Języka Niemieckiego dla ucz-
niów szkół podstawowych 
i gimnazjów, godz. 900, aula CED

•  24.05.2010 – Miejski Konkurs 
Języka Angielskiego uczniów 

  klas I i II szkół podstawo-
wych, godz. 900, aula CED
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• Docelowa data UE na zatrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej

• Międzynarodowy Rok Różnorod-
ności Biologicznej ONZ

• 10 Konferencja Stron Konwencji 
o Różnorodności Biologicznej ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ usta-
nowiło 2010 rok Międzynarodowym 
Rokiem Różnorodności Biologicznej 
(rezolucja 61/203). Organizację obcho-
dów Roku Zgromadzenie zleciło sekre-
tariatowi Konwencji o Różnorodności 
Biologicznej oraz zaprosiło sekretariat 
do współpracy z innymi odpowiednimi 
organami ONZ, wielostronnymi poro-
zumieniami dotyczącymi środowiska, 
organizacjami międzynarodowymi 
i innymi partnerami w celu zwrócenia 
większej uwagi na ciągłą utratę różno-
rodności biologicznej na świecie. 

Zgromadzenie zachęciło państwa 
członkowskie i innych partnerów 
do wykorzystania obchodów Roku 
dla podniesienia świadomości do-
tyczącej różnorodności biologicznej 
poprzez promowanie odpowiednich 
działań na poziomie lokalnym, re-
gionalnym i międzynarodowym.

Zatrzymanie utraty różno-
rodności biologicznej to ogrom-
ne zadanie przed Europą.

Unia Europejska nie zrealizuje 
celu zatrzymania procesu utraty róż-
norodności biologicznej do 2010 roku, 
jeśli wszyscy partnerzy procesu nie 
wezmą się pilnie do działania. Oto 
główny wniosek sprawozdania ocenia-
jącego postępy w dziedzinie wdrożenia 
Planu działania na rzecz różnorod-
ności biologicznej. Pomimo sukcesów 
takich inicjatyw jak sieć Natura 2000 
oraz działań w celu ratowania niektó-
rych zagrożonych gatunków w Euro-
pie, nadal ogrom pracy przed nami.

W 2001 roku, w obliczu dramatycz-
nego spadku liczby gatunków roślin 
i zwierząt w Europie, UE ustanowiła 
cel zakładający zatrzymanie utraty 
bioróżnorodności w ciągu dekady. Pięć 
lat później Komisja przedstawiła kon-
kretny plan przyspieszający realizację 
tego założenia, wyznaczając szczegóło-
we zadania na szczeblach krajowym 
i europejskim, i wzywając do włącze-
nia kwestii różnorodności biologicznej 
do wszystkich obszarów polityki. 

Pod koniec ubiegłego roku opubliko-
wano raport na temat postępów poczy-
nionych od czerwca 2006 roku. Spra-
wozdanie obejmuje szczegółowy opis 

2010: kluczowy rok dla różnorodności biologicznej

działań podejmowanych 
przez instytucje UE 
i państwa członkowskie 
w celu wdrożenia Planu 
działania. 

Ocena różnorodności 
biologicznej

W raporcie przedsta-
wiono szereg niepoko-
jących statystyk. Bada-
nie gatunków i siedlisk chronionych na 
mocy unijnej dyrektywy siedliskowej 
wykazało, że połowa gatunków i nawet 
80% siedlisk chronionych w Europie 
kiepsko się miewa. Sytuacja ptaków 
w Europie nie jest dużo lepsza – per-
spektywy na przyszłość dla ponad 40% 
gatunków ptaków na kontynencie ma-
lują się w ciemnych barwach. Wyniki 
nie są zaskoczeniem, ponieważ opisane 
procesy mają miejsce od dziesięcioleci, 
a tendencji nie da się odwrócić w ciągu za-
ledwie kilku lat. Zdaniem autorów spra-
wozdania światowa utrata różnorodności 
biologicznej na terenach podmokłych, w 
lasach i na rafach koralowych osiągnęła 
obecnie poziom krytyczny. 

Na szczęście można także zaobser-
wować pozytywne zjawiska. Liczba 
ptaków krajobrazu rolnego powoli się 
stabilizuje. Dzięki dyrektywie ptasiej 
i utworzeniu Obszarów Specjalnej 
Ochrony Ptaków (OSOP) populacja 
niektórych zagrożonych gatunków 
także zaczyna się powiększać. Usta-
wodawstwo UE i ukierunkowane 
działania pomagają w odnawianiu się 
populacji innych zagrożonych zwie-
rząt, np. dużych drapieżników. Nie-
mniej jednak jeśli chcemy powstrzy-
mać utratę różnorodności biologicznej 
i odwrócić obecną tendencję, potrzeba 
nam więcej podobnych sukcesów.

Jednym z najlepszych narzędzi ja-
kie posiadamy jest sieć Natura 2000, 
która znacząco powiększyła się wraz 
z rozszerzeniem w 2004. Priorytetem 
jest zapewnienie, aby obszary te były 
sprawnie zarządzane, odpowiednio 
chronione i właściwie fi nansowane.

Bez dodatkowych działań, utrata 
różnorodności biologicznej będzie po-
stępować, a wręcz ulegnie przyspie-
szeniu. Trzeba zrobić jeszcze więcej, 
aby ochronić ekosystemy lądowe 
i morskie. W tym celu niezbędne jest 
ograniczenie połowów niektórych 
gatunków na wybranych obszarach 
oraz lepsze zarządzanie wodami 
śródlądowymi. Poprawie musi ulec 

ochrona gleb, a produkcja biopaliw 
powinna odbywać się w sposób zrów-
noważony, jeśli chcemy uniknąć nie-
odwracalnych zmian w środowisku  
i utraty różnorodności biologicznej. 
Źródło:
ec.europa.eu/environment/news/efe/
biodiversity
www.unic.un.org.pl

Edukacja na rzecz zatrzymania 
utraty różnorodności 

biologicznej w Tczewie
Na terenie naszego miasta już od ubie-
głego roku przygotowujemy się do za-
znaczenia wyżej opisanego problemu 
w roku 2010 w działaniach Pracowni 
Edukacji Ekologicznej. W ramach pro-
jektu „Promowanie zrównoważonego 
rozwoju poprzez wykorzystanie natu-
ralnych walorów przyrodniczych Tcze-
wa” w 12 szkołach odbyły się szkole-
nia na temat form ochrony przyrody 
w Polsce, w tym obszarów NATURA 
2000. Do tej pory przeszkolono już pra-
wie 1600 uczniów. 

Ponadto tegoroczne edycje konkur-
sów – XI Miejskiego Konkursu Ekolo-
gicznego oraz X Konkursu literacko-
przyrodniczego „Z ekologią za pan 
brat” – obejmują tematykę ochrony 
przyrody, w  tym zatrzymania utraty 
różnorodności biologicznej.

W  2009 roku, uczestnicy ze szkół 
podstawowych i gimnazjów Tczewa 
brali udział w zajęciach edukacyjnych 
na Uniwersytecie Gdańskim, podczas 
których zapoznali się z różnorodnością 
biologiczną świata owadów. Dotych-
czas Katedrę Zoologii Bezkręgowców 
odwiedziło 501 naszych uczniów, za-
jęcia przeprowadziła pani dr Elżbieta 
Sontag – kierownik katedry. 

W 2010 roku, w ramach kontynu-
acji tej tematyki Pracownia Edukacji 
Ekologicznej przygotowała cykl zajęć 
pt. „Nietoperz – demon czy anioł? 
– rola owadożerców w zachowaniu 
równowagi biologicznej.”  Jego adre-
satami będą dzieci z zimowisk. 

„Różnorodność biologiczna to właśnie Ty. Większość tlenu, którym 
oddychasz pochodzi od planktonu żyjącego w oceanach oraz porośnię-
tych bujną roślinnością lasów naszego globu. Owoce i warzywa, które 
spożywasz, zostały prawdopodobnie zapylone przez pszczoły, a woda 
którą pijesz jest cząstką wielkiego globalnego systemu, który obejmuje 
Ciebie, chmury, opady, lodowce, rzeki i oceany. Twoja dieta jest prawie 
całkowicie zależna od roślin i zwierząt wokół nas, począwszy od grun-
tów ornych dostarczających różnorakie zboża, po ryby i mięso pocho-
dzące zarówno ze środowiska naturalnego, jak i z hodowli.” 

Uczniowie SP 5 Uczniowie SP 5 
podczas szkolenia podczas szkolenia 

o formach o formach 
ochrony przyrodyochrony przyrody
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Pomniki przyrody
pomniki przyrody ustanawia-
ją wojewodowie lub władze lo-
kalne, ale wniosek może złożyć 
każdy obywatel 
94 % pomników przyrody to po-
jedyncze drzewa 
proporcja pomnikowych drzew 
liściastych do iglastych wynosi 
10 : 1 
pierwsze chronione drzewa to 
cisy – od czasów króla Jagiełły 
70 % drzew-pomników przyrody 
stanowią dęby (głównie szypuł-
kowe) i lipy, z drzew iglastych 
najczęściej pomnikami są cisy 
tylko 6 % pomników przyro-
dy stanowią obiekty („twory”) 
przyrody nieożywionej: głazy 
(narzutowe), źródła, wywierzy-
ska lub źródliska, wodospady, 
skałki, jaskinie (groty) itp. 
w wyjątkowych sytuacjach ochro-
na prawna obiektu przyrodnicze-
go może zostać uchylona 

 W Tczewie mamy 5 pomników 
przyrody. Są to drzewa.

Użytki ekologiczne
to zasługujące na ochronę pozosta-
łości ekosystemów. Mają kolosalne 
znaczenie dla zachowania unika-
towych zasobów genowych i typów 
środowisk, np. zbiorniki wodne, 
kępy drzew, bagna, torfowiska, sta-
rorzecza, wydmy, wychodnie skal-
ne. Ta forma ochrony przyczynia się 
do zachowania różnorodności bio-
logicznej, ratuje siedliska przyrod-
nicze oraz pojedyncze stanowiska 
rzadkich gatunków. Często są to 
miejsca rozmnażania lub sezonowe-

•

•

•

•

•

•

•

OCHRONA PRZYRODY (część 5)
go przebywa-
nia zwierząt.

Na przy-
kład: małe 
śródleśne tor-
fowisko (z bag-
nem zwyczaj-
nym, rosiczką, 
żurawiną błot-
ną, wełnianką, 
w i d ł a k a m i ) 
jako użytek 
e k o l o g i c z n y 
daje schronie-
nie żurawiowi, 
którego gniaz-
do na odciętej 
od brzegu wy-
spie utworzonej 
z pła* torfowco-
wego jest azy-
lem nieosiągal-
nym dla drapieżników lądowych. 

*pło mszarne (torfowcowe) – ko-
żuch roślin torfowiskowych wystę-
pujący na wodzie w formie zarasta-
jącego brzegu lub rodzaj pływającej 
wyspy, powstałej w wyniku odrywa-
nia się mszarów torfowcowych pora-
stających brzegi zbiornika wodnego 

Zespoły przyrodniczo-
-krajobrazowe 

wyznacza się je w celu ochrony frag-
mentów krajobrazu o wyjątkowych 
walorach widokowych dla zachowa-
nia ich wartości estetycznych. 

NATURA 2000

Europa chce dbać o to, aby jej 
rozwój dokonywał się z posza-

nowaniem 
przyrody i 
krajobrazu.

Sieć pra-
wie 25.000 
obszarów, 
o b e j m u j ą -
cych oko-
ło 850 000 
km2, stano-
wiąca po-
nad 20% 
terytor ium 
Unii Euro-
pejskiej. 

Jest naj-
w i ę k s z ą 
zwartą sie-
cią obsza-
rów chro-
nionych na 
świecie. 

27 państw Unii Europejskiej 
wspólnie stara się, by wdrażając 
sieć Natura 2000 zachować dla nas 
i dla przyszłych pokoleń wspólne 
dziedzictwo przyrodnicze. 

NATURA 2000 
to sieć obszarów 
tworzonych na mocy 
prawa europej-
skiego. Obszary te 
mają stworzyć Eu-
ropejską Sieć Ekologiczną, której 
celem jest zachowanie wszystkich 
zagrożonych i najbardziej reprezen-
tatywnych dla naszego kontynentu 
siedlisk przyrodniczych wraz z to-
warzysząca im fl orą i fauną. 

Natura 2000 rozwija się w Eu-
ropie równolegle do istniejących już 
„narodowych” form ochrony przy-
rody, które zostały przedstawione 
w poprzednich rozdziałach. Sieć ta 
nie zastępuje krajowych syste-
mów ochrony przyrody, ale je 
uzupełnia i nadaje ochronie przy-
rody europejską skuteczność.

Członkostwo Polski w Unii Eu-
ropejskiej wymusza na naszym kra-
ju tworzenie sieci Natura 2000 jako 
ważnej składowej polityki ochrony 
przyrody w UE. Sieć ma na celu za-
chowanie, przeciwdziałanie degra-
dacji, a w niektórych przypadkach 
odtworzenie warunków przyrodni-
czych pozwalających na bytowanie 
gatunków zagrożonych w Europie. 

Więcej o NATURA 2000 – w na-
stępnej (6) części. 

 tekst i zdjęcia: Anna Peichert

Pomnikowa brzoza

Bór bagienny 
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dwukrotnie 
odznaczony. 
Był człowie-
kiem odważ-
nym, które-
go głównym 
o r ę ż e m 
była wiedza 
i zdobyte do-
świadczenie. 
W swoich 
pamiętni -
kach jawi 
się również 
jako człowiek świetnie orientujący się 
w realiach zmieniającej się marynarki. 
Świetnie przewidywał możliwości wy-
korzystania nowatorskich urządzeń po-
kładowych. W sposób wyjątkowo trafny 
wyraził swoje uznanie dla zasłużonego 
kapitana Władysław Sikorski w uza-
sadnieniu nadania pośmiertnie Krzyża 
Orderu Virtuti Militari V klasy: „Wśród 
ludzi, którzy całe zamiłowanie włożyli 
w pracę na morzu Memert Stankie-
wicz był jednym z najważniejszych. 
Życie poświęcił morzu i torowaniu na 
nim szlaków dla polskiej fl oty handlo-
wej. Był wzorem marynarza, człowieka 
twardego czynu i obowiązku”.

Michał Maryniak

Historia

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Gdyby w dzisiejszym Tczewie przepro-
wadzić ankietę, na temat braku wia-
domości o sławnych osobach, miesz-
kańcach naszego miasta, z pewnością 
Aleksander Scultet zająłby wysoką lo-
katę. Sądzić można, że życiorys patrona 
Miejskiej Biblioteki Publicznej wciąż 
jest słabo znany wśród mieszkańców 
Tczewa. Tym bardziej warto napisać 
kilka słów o tej niezwykłej osobie.

Aleksander Scultet przyszedł na 
świat około 1485 roku. Data dzienna, 
ani tym samym rok, nie zostały po-
twierdzone, gdyż jego przodkowie nie 
zajmowali wysokich miejsc w hierar-
chii społecznej. Wiadomo natomiast, że 
urodził się w Tczewie. Tutaj też ukoń-
czył szkołę parafi alną. Edukację zakoń-
czył na poziomie studiów w Akademii 
Krakowskiej. Z wykształcenia został 
prawnikiem oraz teologiem. Postano-
wił przyjąć święcenia kapłańskie, po 
czym wyjechał z Polski do Italii. 

W Rzymie otrzymał tytuł doktora 
praw. W tym też czasie utrzymywał się 
z różnych zadań, jakie przydzielała mu 

Aleksander Scultet (ok. 1485-1564)
kuria papieska. Nie do końca odpowia-
dał mu włoski klimat, dlatego postano-
wił wrócić do Polski. W 1515 roku zo-
stał kanonikiem kapituły warmińskiej 
we Fromborku i przez kolejne dziewięć 
lat pełnił funkcję jej kanclerza. Jego ży-
cie przypadło akurat na rozkwit epoki 
Odrodzenia. Spotykał się z różnymi 
znanymi osobistościami, między inny-
mi był bliskim współpracownikiem Mi-
kołaja Kopernika. Wspólnie z tym na-
ukowcem opracował kartografi ę Prus. 
Na polu geografi i zapisał się również 
jako twórca pierwszej mapy Infl ant, 
czyli terenów dzisiejszej Estonii.

Zapisał się również jako pierwszy 
historyk, który zestawił spis wydarzeń 
historycznych wraz z wymienieniem 
władców najważniejszych państw. Do-
konał tego w dziele „Chronographia 
sive Annales omnium fere regum…” 
wydanym w Rzymie w 1546 roku. Wy-
dawnictwo to przedstawiało najważ-
niejsze fakty z dziejów ludzkości, aż 
do czasów współczesnych Scultetowi. 
Stworzył również klasyfi kację najwy-

bitniejszych osobistości naukowych. 
Na pierwszym miejscu umieścił Mi-
kołaja Kopernika i Tomasza Morusa. 
Napisał również kronikę prusko-war-
mińską, która do tej pory nie doczeka-
ła się wydania drukowanego.

Aleksander Scultet bardzo uważnie 
śledził ówczesne nowinki religijne. Ta-
kie nastawienie szybko doszło do uszu 
wyższych hierarchów kościelnych. Jak 
zwykle w takich przypadkach rozpoczę-
ła swoje żmudne dochodzenie Święta In-
kwizycja. Tczewianin został oskarżony 
o grzech najgorszy, czyli szerzenie here-
zji, stąd też kilka lat Scultet musiał spę-
dzić w rzymskim więzieniu. W końcu zo-
stał uniewinniony przez sądy papieskie 
Pawła IV i Piusa IV. Jednakże pozostał 
pod obserwacją inkwizycji. Ostatecz-
nie pozbawiono go kanonii, majątku 
i wszelkich godności. Został skazany na 
banicję i rzucono nań klątwę. Nie mając 
wyboru zmienił wyznanie i jako pastor 
ewangelicki osiadł na jednym z pruskich 
probostw. Zmarł w 1564 roku.

Piotr Paluchowski

Jeden z najwybitniejszych kapitanów 
polskiej marynarki handlowej, świetny 
pedagog, wykładowca Szkoły Morskiej 
w Tczewie, spoczął na cmentarzu z dala 
od swojej ojczyzny w Hartlepool na tere-
nie Wielkiej Brytanii. Był człowiekiem, 
który łączył dziecięce marzenia z ciężką 
pracą nad sobą. Pozostaje w pamięci lu-
dzi morza jako bohater książki Karola 
Olgierda Borcharda pt. „Znaczy Kapi-
tan“. Przydomek, jaki mu nadano po-
chodził od regularnie używanego przez 
niego zwrotu „znaczy”. 

Przyszły kapitan żeglugi wiel-
kiej, przyszedł na świat 22 stycznia 
1889 roku w Mitawie (około 40 kilo-
metrów od Rygi). Od dziecka marzył 
o związaniu swojego życia z morzem. 
Pierwszym etapem prowadzącym do 
realizacji marzeń było ukończenie Mor-
skiego Korpusu Kadetów w Petersburgu 
i służba w rosyjskiej marynarce wojen-
nej. Dyplom kapitana żeglugi wielkiej 
uzyskał w armii carskiej. W trakcie 
I wojny światowej pełnił służbę na sta-
nowisku ofi cera nawigacyjnego krą-
żownika fl agowego „Riurik” oraz szta-
bu, podczas operacji w Zatoce Ryskiej, 
następnie dowodził pancernikiem. 
W latach 1918-19 pracował w Konsu-
lacie Rosyjskim w Pittsburghu na tery-
torium USA. Następnie oddelegowano 
go na Syberię do fl otylli rzecznej.

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości kapitan zgłosił się do 
pracy w tworzącej się na skrawku 
polskiego wybrzeża infrastrukturze 
morskiej. Szybko dostrzeżono jego 
zdolności pedagogiczne. Brał udział 
w tworzeniu Państwowej Szkoły Mor-
skiej w Tczewie, a następnie został 

Memert Stankiewicz (1889-1939)
jej wykładowcą. Mianowano go kie-
rownikiem nauk na szkolnej fregacie 
„Lwów”. Wziął udział w słynnym rej-
sie „Lwowa”, podczas którego po raz 
pierwszy w historii polski statek han-
dlowy przepłynął równik. Następnie 
został dowódcą tej jednostki.

W późniejszym okresie podjął pra-
cę na statkach handlowych i jako pi-
lot w Urzędzie Morskim w Gdyni. Od 
1931 roku dowodził transatlantykami 
„Pułaski” i „Polonia”. Powierzono mu 
dozór nad budową transatlantyku 
„Piłsudski”. Po zwodowaniu jednost-
ki został jej kapitanem. Po wybuchu 
II wojny światowej doprowadził okręt 
do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Tam 
też dokonano niezbędnych przeró-
bek w celu przygotowania statku do 
działań wojennych. Zamieniono go 
na jednostkę transportową uzbrojoną 
w działa. 25 listopada 1939 roku ka-
pitan przejął m/s „Piłsudski”, by skie-
rować go w rejon koncentracji konwo-
ju do Australii i Nowej Zelandii. Tuż 
po opuszczeniu portu w Newcastle 26 
listopada 1939, trafi ony został dwie-
ma niemieckimi torpedami. Kapitan 
nie opuścił statku, aż do momentu, 
w którym przekonany był, iż nikt ran-
ny lub potrzebujący pomocy na nim 
nie pozostał. Zmarł z wyczerpania, 
już po wyciągnięciu z wody. Pochowa-
no go na cmentarzu w miejscowości 
Hartlepool niedaleko Middlesbrough, 
na wschodnim wybrzeżu Anglii.

Memert Stankiewicz był wybitnym 
nawigatorem, dokonywał trafnych 
obliczeń i wyczynów. Za bezbłędne 
przeprowadzenie krążownika „Riu-
rik” przez pola minowe, kapitan został 

Bibliografi a:
Abramowicz D., Znaczy Kapitan i jego bra-
cia, Dziennik Bałtycki, nr 20, 2008.
Falba T. Ostatni rejs kapitana Stankiewi-
cza, Dziennik Bałtycki, dodatek Wieczór 
Wybrzeża, 12.03.2005.
Preyss A., Kapitan Memert, Głos Wybrzeża, 
nr 286, 1984.
Stankiewicz M., Z fl oty carskiej do polskiej, 
Warszawa 2007.
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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.

5-6 marca – Konkurs plastyczny 
„Gród Sambora 750 lat później”,
kl. I-III, godz. 11.00, Szkoła Podsta-
wowa nr 12;
10 marca – Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Tczewie kl. III, godz. 
11.00, Szkoła Podstawowa nr 12;
17 marca – Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Tczewie kl. IV-VI, godz. 
11.00, Szkoła Podstawowa nr 12;
18 marca – Promocja książki Błażeja 
Śliwińskiego „Sambor II. Biografi a 
historyczna”, godz. 17.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;
27 marca – Dzieje Tczewa – wy-
cieczki przez historię. Tczew w śred-
niowieczu, godz. 16.00, Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej 
Wisły.

•

•

•

•

•

W marcu

Z kalendarza imprez

Do 21 marca w CWRDW można oglą-
dać wystawę malarstwa Jana Miś-
ka i Małgorzaty Lazarek pt. „Miś 
i Małgorzata”. Głównymi bohaterami 
wszystkich prac artystów są koty, któ-
rym zostały przypisane ludzkie cechy 
i zachowania, niektóre z nich przedsta-
wiają bohaterów literatury. Zamiarem 
autorów, poprzez żart plastyczny, jest 
dostarczenie widzowi refl eksji, radości 
i dobrego humoru.

Jan Misiek urodził się w 1949 roku 
w Słupsku. Jest absolwentem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku. W dorobku ma liczne wy-
stawy indywidualne w kraju i zagranicą. 
Uprawia malarstwo, collage oraz grafi kę 
książkową. Jest autorem wielu okładek 
i ilustracji do książek wydanych przez 
gdańskie Wydawnictwo Morskie.

Małgorzata Lazarek jest absol-
wentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na Wydziale Grafi ki 
w Katowicach. Pracowała jako nauczy-
ciel rysunku i malarstwa w liceum pla-
stycznym, była grafi kiem w „Super Ex-
presie”. Jej rysunki publikowały m.in. 
„Gazeta Wyborcza”, „Twój Styl”, „Fili-
pinka”, „Newsweek”. Zdobyła wiele na-
gród, a jej prace prezentowane były na 
wielu wystawach w Polsce, Niemczech, 
Francji, Belgii i na Węgrzech. 

Warto zobaczyć

Miś i Małgorzata 

Autorem hejnału jest Maciej Szy-
mański z Poznania. Jego kompo-
zycja została wyłoniona w drodze 
konkursu ogłoszonego w ub. roku 
przez prezydenta Tczewa. 34 auto-
rów przesłało na konkurs łącznie 84 
propozycje. 

Kompozytor Maciej Szymański jest 
absolwentem Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, aranżerem, dyrygentem. 
Był współzałożycielem i pierwszym li-
derem grupy Lombard. Współpracuje 
m.in. z Teatrem Muzycznym w Pozna-
niu jako dyrygent i kompozytor, oraz 

Codziennie z ratuszowej wieży

Hejnał Miasta Tczewa
30 stycznia podczas uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej po raz 
pierwszy usłyszeliśmy hejnał 
miasta Tczewa. Już od 31 stycz-
nia codziennie w samo południe 
rozbrzmiewa on z wieży ratu-
szowej. Hejnału można posłu-
chać także na miejskiej stronie 
internetowej www.tczew.pl

z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Jest 
autorem kilku musicali, zwłaszcza dla 

dzieci, od 2004 r. 
jest kierownikiem 
muzycznym Mię-
dzynarodowego 
Festiwalu im. 
Anny Jantar we 
Wrześni.

Jest kompo-
zytorem wielu 
piosenek nagra-
nych m.in. przez 
Andrzeja Zau-
chę, Mieczysława 
Szcześniaka, gru-
pę VOX, a także 
kilkudziesięciu 
utworów instru-
mentalnych.

Fotografi e pokazują trud, wysiłek, 
jaki musieli ponieść rekonstrukto-
rzy pokonując w ponad dwudzie-
stostopniowym mrozie 30 km. Na 
wystawie możemy oglądać uzbroje-
nie w postaci broni z epoki, uprzęży 
końskiej, kul armatnich, emblema-
tów do ładownic. Jest także odtwo-
rzone obozowisko, i pokazany fi lm 
z przemarszu wojsk prusko – fran-
cuskich z Wiśliny do Tczewa. 

W CWRDW

Wielka wojna w małym mieście
Do 25 kwietnia w CWRDW czynna jest wystawa „Tczew 1807. Wiel-
ka wojna w małym mieście.” Na wystawę składają się zdjęcia z ze-
szłorocznego marszu wojsk pruskich i francuskich z Wiśliny do 
Tczewa. W drogę wyruszyła grupa rekonstrukcji historycznej Ko-
nigliche – Preussisches Infanterie – Regiment nr 52.

Fotografi e przypominają także prze-
bieg zeszłorocznej inscenizacji Bitwy 
o Tczew. Uzupełnieniem inscenizacji 
jest ikonografi a dotycząca wojsk francu-
skich i pruskich z początku XIX wieku. 

Bitwa o Tczew z 1807 r. znalazła 
również swoje odbicie w malarstwie. 
Na podstawie obrazu Jerzego Kossa-
ka Zdobycie Tczewa Zenon Aniszew-
ski namalował akwarelę, którą rów-
nież można podziwiać na ekspozycji.

Jakub Kubicki wykonał hejnał 
podczas uroczystej sesji.
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