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RUSZA „CZATKOWSKA”

W rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie po-
wstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych. 
To okazja dla tych, którzy chcieliby zamieszkać 
nieco na uboczu od miejskiego zgiełku, ale jednocześnie korzystać 
z tych udogodnień, które oferuje miasto. Wystarczy ok. 10 minut 
pieszo, aby dostać się do dworca PKP, blisko również nad Wisłę, 
gdzie w przyszłości będą tereny sportowo-rekreacyjne.

 Drugi Orlik dla Tczewa

 Tczew ma nowe logo

 Karta miejska 
– jak funkcjonuje

 Radni z jajami – tylko 
w tczewskim samorządzie

 Przyjadą cykliści 
z całej Europy 

Na pomoc Mostowi 
Tczewskiemu

 Konkurs na Hejnał 
Tczewa – 10 000 zł 

do wzięcia
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ILU NAS JEST?
Na początku kwietnia 2009 r. w Tczewie zameldowa-

nych było 60 195 osób, w tym 59 169 na pobyt stały i 1026 
na pobyt czasowy. Od początku marca 2009 r. ubyło 5 
mieszkańców miasta.

XXXIII SESJA
Proponowany porządek obrad  XXXIII sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 30 kwietnia 2009 r. 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

I. Część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 

z 26 marca 2009 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych 

w okresie od 26 marca do 29 kwietnia 2009 r. 

II . Część druga:
7.  Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania bu-

dżetu miasta za 2008 r.
 7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
 7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
      7.3 Dyskusja.
     7.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-

rium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2008 r.
8.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tcze-

wa za 2008 r.
9.  Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu 

Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.

10. Sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji orga-
nizacjom pozarządowym za 2008 r. w  zakresie:  

      a) edukacyjnej opieki wychowawczej,
      b) ochrony zdrowia,
      c) pomocy zdrowia,
      d) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
      e) kultury fi zycznej i sportu,
      f) prowadzenia informacji turystycznej,
      g) upowszechniania turystyki 
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
   11.1 wzniesienia pomnika Księcia Sambora II,
     11.2 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2009 rok,
      11.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenie za-

sad ich zbywania, nabywania i  wykupu,
      11.4 udzielenia pomocy fi nansowej dla Powiatu Tczew-

skiego,
       11.5 przyjęcia „ Raportu z wykonania Programu Ochro-

ny Środowiska dla miasta Tczewa za lata  2007-2008” 
wraz ze „Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki  
Odpadami  dla  miasta Tczewa za lata 2007-2008”,

    11.6 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzier-
żawy na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew położonej na targowi-
sku przy ul. Żwirki.

    11.7 zaliczenia ul. Gdańskiej do kategorii drogi gminnej 
i ustalenia jej przebiegu.

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

Porządek sporządzono 10.04.2009 r.

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

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

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

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

Na 750-lecie

Cykliści z całej Europy przyjadą do Tczewa
Komitet Zarządzający 

Europejskiej Federacji Cy-
klistów (ECF) zaakceptował 
kandydaturę Tczewa, jako 
miasta goszczącego co-
roczne spotkanie sprawo-
zdawczo-wyborcze człon-
ków ECF (w skrócie ECF 
AGM 2010) – poinformował 
Andrzej Piotrowicz z Po-
morskiego Stowarzyszenia 
Wspólna Europa.

ECF AGM 2010 odbędzie 
się w dniach od 13 do 18 maja 
2010 r. Główne spotkanie pla-
nowane jest od 14 do 15 maja br. w Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie, natomiast od 16 do 18 maja br. planowane jest zor-
ganizowanie przejazdu rowerowego po Kociewiu i Żuławach 
(w ramach trasy Euro-Velo R9) oraz w okolicach Słowińskiego 
Parku Narodowego (w ramach trasy Euro-Velo R10).

Hasło przyszłorocznego ECF AGM 2010 to: „Cycling in ci-
ties located along large European rivers as an important tool for 
regional and active eco-tourism development” (Ruch rowerowy 
w miastach położonych nad wielkimi europejskimi rzekami, jako 
ważny czynnik rozwoju regionalnego i aktywnej ekoturystyki). 

Po raz pierwszy w Polsce będziemy mieli możliwość gosz-
czenia około 90 przedstawicielek i przedstawicieli 56 organi-
zacji rowerzystów z 38 krajów Europy i innych części świata 
reprezentujących interesy ponad 170 milionów rowerzystów. 

Nowe logo Tczewa

Tczew ma nowe logo. Grafi cznie 
nawiązuje ono do symbolu miasta, i jednocześnie  jed-
nego z najciekawszych zabytków inżynierii budowlanej 
na świecie –  Mostu Tczewskiego, a także do rzeki Wisły, 
dzięki której miasto powstało. Powrót Tczewa nad Wisłę 
to jeden ze strategicznych celów samorządu miasta.  

Logo przygotowała fi rma Inspiros  Tourism Consulting 
Group z Gdańska. Był to jeden z elementów opracowanej na 
zlecenie urzędu Strategii Promocji Miasta.

– Firma przygotowała kilkadziesiąt projektów logo, po sze-
rokich konsultacjach, wybrane zostało jedno z nich – mówi 
Ludwik Kiedrowski, kierownik Biura Promocji UM. – Logo 
jest proste, a jednocześnie dużo mówi o mieście. Nawiązuje 
ono także do tzw. „witaczy”, które jeszcze w tym roku staną 
na głównych drogach wjazdowych do miasta. Witacze będą 
przypominały wieżyczki tczewskiego mostu.

Oczywiście nadal, równolegle, używane będzie logo 750-
lecia nadania Tczewowi praw miejskich.
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Parafi a rzym-
s k o k a t o l i c k a 
pw. Podwyższe-
nia Krzyża Św. 
w Tczewie otrzy-
mała z budżetu 
miasta dotacje na 
przeprowadzenie 
prac konserwator-
skich przy baro-
kowej ambonie w 
kościele farnym. 
Jednocześnie informujemy, że termin 
składania wniosków o przyznanie dotacji 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znajdu-
jących się na terenie miasta Tczewa na 
rok 2010 ubiega z dniem 30.09.2009 r.

Dotacja przyznana została na pod-
stawie uchwały nr XXXI/292/2005 Rady 
Miejskiej w Tczewie z 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków znajdujących się 
na terenie miasta Tczewa oraz uchwały 
nr XL/355/2006 Rady Miejskiej w Tcze-
wie z 26 stycznia 2006 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia zasad 
i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków 
oraz uchwały budżetowej określającej 
przyznanie środków fi nansowych na 
udzielenie dotacji i po zasięgnięciu opi-
nii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fi-
zycznej Rady Miejskiej w Tczewie. 

Aktualności

Dotacja dla fary 

Na konserwację ambony

Do zdarzenia doszło 12 marca 
w okolicach al. Zwycięstwa. Było już 
ciemno, ok. godz. 20.00. Patryk zauwa-
żył jak wychodząca ze sklepu starszą 
kobietę zaatakował mężczyzna. Uderzo-
na w tył głowy kobieta upadła. Napast-
nik zabrał jej torebkę i uciekł. Patryk bez 
namysłu ruszył w pościg za bandziorem 
– Przewróciłem mężczyznę, ktoś za-
dzwonił po policję, nie zrobiłem nic wiel-
kiego... – skromnie tłumaczy nastolatek.

Poszkodowana kobieta została od-
wieziona do szpitala, torebkę i portfel 
odzyskano, a napastnik trafi ł do aresz-
tu. Za napad grozi mu do 12 lat pozba-
wienia wolności. Był już wcześniej noto-
wany w policyjnych kartotekach.

– Patryk mówi, ze nic wielkiego nie 
zrobił, ale to nieprawda – powiedział 
Jacek Meyer, zastępca komendanta 

W Tczewie powstanie 
drugi Orlik. Do końca roku 
przy Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 2 zbudo-
wany zostanie kompleks 
boisk. Tczew jest jedną 
z niewielu gmin w Polsce, 
które mają szansę zbudo-
wać drugiego Orlika.

Pod koniec ubiegłego 
roku zostało oddane do 
użytku boisko Orlik przy 
Szkole Podstawowej nr 11. 
Podobne ma zostać zbu-
dowane przy „dwójce”. Ist-
niejące przy szkole tereny 
sportowe nie spełniają ja-
kichkolwiek norm, mimo, że jest to jedy-
na w Tczewie szkoła sportowa. 

W efekcie inwestycji powstanie boi-
sko do piłki nożnej o wymiarach 30x62 
m z nawierzchnią ze sztucznej trawy m 
oraz boisko wielofunkcyjne o wymia-
rach 19,1x32,1 m z nawierzchnią poliu-
retanową. Boiska zostaną wybudowane 
w miejscu istniejących, mocno już zde-
wastowanych. Dodatkowo powstanie 
budynek z szatniami i sanitariatami. In-
westycja obejmie wykonanie ogrodze-
nia i oświetlenia.

– W tej chwili trwa przygotowywanie 
projektu kompleksu boisk, ma on zostać 
złożony do końca maja – mówi Anna Pa-
welec z Wydziału Inwestycji i Remontów 
UM. – W czerwcu planujemy ogłoszenie 
przetargu. Jeśli procedura przetargowa 
przebiegnie bez niespodzianek, to na 

Przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2

Drugi Orlik dla Tczewa 

przełomie sierpnia i września mogłyby 
rozpocząć się prace. Zakończenie in-
westycji przewidujemy na jesień tego 
roku, ale bezwzględnie musi ona zostać 
zakończona do końca 2009 r.

Pomysłodawcą boisk Orlik 2012 
jest rząd RP, do realizacji włączyły się 
władze wojewódzkie i samorządy. Orlik 
przy SSP 2 byłby fi nansowany podobnie 
jak boisko przy „jedenastce”: 333 tys. zł 
przekazałoby Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, drugie tyle Urząd Marszałkow-
ski, resztę zapłaci budżet miasta. 

W Tczewie jest kilka przyszkolnych 
boisk wymagających modernizacji. 
W tym roku przygotowywana jest doku-
mentacja na remont boisk przy SP 10 
oraz SP 5. Realizacja inwestycji plano-
wana jest na 2010 r. 

M.M.

W grudniu otwarto Orlika przy SP nr 11.

18-latek schwytał bandziora, który napadł na staruszkę

Nagroda za bohaterską postawę
Ma 18 lat, jest uczniem Środowiskowego Hufca Pracy w Tczewie i na pozór 

takim samym nastolatkiem jakich wielu widzimy na ulicach naszego miasta. 
Z pozoru – bo rówieśnicy mogą pozazdrościć mu odwagi i zdecydowania. Pa-
tryk schwytał bandziora, który zaatakował 70-letnią mieszkankę Tczewa. Do-
stał nagrodę od prezydenta miasta i podziękowania od komendanta policji.

powiatowego policji w Tczewie. – Takie 
zachowanie nie jest niestety powszech-
ne w naszym społeczeństwie. O ile 
mniej byłoby podobnych zdarzeń, gdy-
by przestępcy częściej spotykali się 
z taką postawą świadków. 

– Takich ludzi musimy nagradzać, 
mówić o ich odważnym zachowaniu, 
choćby dlatego, aby inni brali z nich przy-
kład i mniej bali się sprzeciwiać przemo-
cy – powiedział prezydent Zenon Odya, 
wręczając Patrykowi nagrodę.

Z postawy 18-latka dumni są wy-
chowawcy ze Środowiskowego Huf-
ca Pracy. Chłopak przeczy krążącej 
powszechnie opinii, że do OHP trafi a 
młodzież sprawiająca wiele problemów 
wychowawczych. Patryk jest bardzo 
dobrym uczniem, zamierza starać się 
o przyjęcie do ogólniaka. A potem…

– Może przyjdziesz do policji? – za-
sugerował komendant.

Patryk woli jednak wojsko.
M.M.

Prezydent Tczewa wręczył nagro-Prezydent Tczewa wręczył nagro-
dę dzielnemu 18-latkowi.dę dzielnemu 18-latkowi.
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„To już nie czasy Ala Capone…” – nowe pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Samorząd

KRÓTKO

Sportowcy otrzymali drobne upo-
minki oraz gratulacje od samorządu 
miasta Tczewa.

Piłkarki ręczne powtórzyły swój suk-
ces z ubiegłego roku. Dwie spośród nich 
– Agnieszka Szlija i Katarzyna Skoniecz-
na wchodzą w skład kadry narodowej. 
Trenerem zawodniczek jest Artur Wierz-
bicki, na co dzień nauczyciel wychowa-
nia fi zycznego w Gimnazjum nr 3.

Skład tczewskiej drużyny to: Ka-
tarzyna Skonieczna, Aneta Skoniecz-
na, Agnieszka Szlija, Katarzyna Szlija, 
Małgorzata Szlija, Paulina Malinowska, 
Marta Tomczyk, Magdalena Urbańska, 
Magda Krajewska, Izabela Marcińska, 
Kamila Szoła, Karolina Florin, Karolina 
Lisewska, Natalia Zoll, Dorota Bukała 
oraz Aleksandra Sitarek.

Krzysztof Uwijała to duma tczewskiej 

Piłkarki ręczne i lekkoatleta w ratuszu
Tczewscy sportowcy na medal

Utytułowane szczypiornistki tczewskiego MKS Sambor i lekkoatleta 
Krzysztof Uwijała byli honorowymi gośćmi podczas marcowej sesji Rady 
Miejskiej. Dziewczęta w marcu wywalczyły brązowy medal w Mistrzostwach 
Polski Juniorek rozegranych w Elblągu. Ich kolega zdobył złoty medal w trój-
skoku podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale, w styczniu br. 
Jego wynik to 15 m 12 cm – najlepszy w historii tczewskiej lekkoatletyki. 

lekkoatletyki. Trenuje pod okiem Tadeusza 
Galińskiego. Jest członkiem kadry narodo-
wej. W tym roku czeka go start w Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w Lekkoatletyce.

 Prezydent Tczewa Zenon Odya, 
zachęcał zawodniczki do ubiegania się 
o nagrody i stypendia sportowe corocz-
nie przyznawane przez samorząd miasta 
Tczewa. Większość z wymienionych spor-
towców już z takich stypendiów korzysta. 

Wobec tak dużych sukcesów tczew-
skich sportowców, niektórzy radni 
zwrócili uwagę na to, by rozdzielając 
środki na tczewski sport kierować się 
wynikami sportowymi i dotować przede 
wszystkim te dyscypliny i tych zawod-
ników, którzy osiągają najlepsze wyniki 
i w ten sposób promują nasze miasto. 
To im miasto powinno stwarzać najlep-
sze warunki do trenowania.

Po ostrej dyskusji na marcowej sesji 
radni zdecydowali się zwiększyć liczbę 
punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych zawierających powyżej 4,5% alko-
holu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonego 
do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Zgodnie z nową uchwałą liczba ta zo-
stała zwiększona z 70 do 75. 

– Na początku naszej kadencji 
w 2006 r. było 55 koncesji – mówił radny 
Tomasz Tobiański. – Łatwo policzyć, 
że za obecnej kadencji samorządu licz-
bę koncesji zwiększono o 1/3. Apeluję, 
abyśmy w trosce o dobro naszego spo-
łeczeństwa nie podejmowali tej decyzji. 
Wychowujmy naszą młodzież w trzeź-
wości. Gdybyśmy mieli wpływ na to, czy 
w Tczewie ma być sklep z dopalaczami, 
jestem pewien, że wszyscy bylibyśmy 
przeciw. Nie mamy na to wpływu, ale 
mamy możliwość ograniczania liczby 
sklepów sprzedających alkohol. 

Jak przypomniał radny Kazimierz 

Co kilka miesięcy w Radzie Miejskiej na nowo odżywa dyskusja na temat pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Zwięk-
szenie liczby punktów sprzedaży trunków zawsze budzi ogromne emocje. Jedni twierdzą, że przydzielanie kolejnych 
koncesji to prosta droga do rozpijania społeczeństwa, inni, że wszelkie ograniczenia to gwałt na rozwoju przedsiębior-
czości, a czasy Ala Capone i prohibicji dawno minęły. 

Smoliński, problem rozpoczął się pra-
wie dwadzieścia lat temu, gdy samo-
rządy otrzymały prawo do regulowania 
liczby pozwoleń na sprzedaż alkoholu 
powyżej 4,5 proc. W Tczewie, wówczas 
– na początku lat 90. było tych punktów 
30 – najmniej w Polsce w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Obecnie w na-
szym mieście, dopiero gdy pojawią się 
wnioski o wydanie pozwolenia, głoso-
wana jest uchwała nad zwiększeniem 
liczby pozwoleń. W efekcie każdy chęt-
ny musi czekać. W kilku gminach , np. 
w Pruszczu Gdańskim czy Pelplinie, tę 
liczbę określono na tak wysokim pozio-
mie, że do tej pory nie ma tam problemu 
z otrzymaniem koncesji i jest ona wyda-
wana praktycznie „od ręki”. 

 Z daniem K. Smolińskiego, nie ma 
zależności między liczbą sklepów sprze-
dających alkohol a wielkością spożycia 
alkoholu. – Problem w tym, aby rygory-
stycznie podchodzić do zakazu sprzeda-

ży alkoholu nieletnim, prowadzić działal-
ność profi laktyczną, edukacyjną, jak to 
czyni wiele organizacji pozarządowych, 
m.in. korzystających z dotacji miasta 
– dodał Włodzimierz Mroczkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej. 

– Ograniczanie możliwości handlu 
alkoholem to ograniczenie swobód oby-
watelskich i rozwoju przedsiębiorczości 
– przekonywał radny Mirosław Kaffka. 
– Czy będziemy mieli 50 czy 100 sklepów 
z alkoholem, nie zmieni to poziomu spo-
życia alkoholu w mieście. Powinniśmy 
stwarzać przedsiębiorcom równe warunki 
rozwoju działalności gospodarczej . Cza-
sy Ala Capone i prohibicji dawno minęły. 

Ostatecznie uchwałę przyjęto 12 
głosami za przy 8 przeciwnych i 1 
wstrzymującym się. Uchwała wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego.

M.M.

Piotr Kajzer złożył ślubowanie.

● Najmłodszy wśród rajców 
24-letni Piotr Kajzer złożył ślubo-

wanie i wszedł w skład  Rady Miejskiej 
Tczewa. To jego debiut w samorządzie. 
Zajął miejsce Stanisława Smolińskiego, 
który z dniem 1 lutego br. zrezygnował 
z mandatu radnego. Podobnie jak jego 
poprzednik, Piotr Kajzer reprezentuje 
Prawo i Sprawiedliwość. 

Nowemu radnemu gratulowali Włodzi-
mierz Mroczkowski, przewodniczący rady 
Miejskiej, Zenon Odya, prezydent Tcze-
wa oraz partyjni koledzy. To najmłodszy 
wśród tczewskich rajców. Jest studen-
tem. W Radzie Miejskiej będzie pracował 
w Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz-
nej oraz Komisji Polityki Gospodarczej. 

● Radna zmieniła komisję
Radna Barbara Kamińska złożyła 

wniosek o wyłączenie jej ze składu Ko-
misji Polityki Społecznej Rady Miejskiej 
i włączenie w skład Komisji Finanso-
wo-Budżetowej. Radni podjęli uchwałę 
w tej sprawie podczas marcowej sesji.
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Przedświąteczna sesja Rady Miejskiej

Dla radnych jaja, 
dla mieszkańców jajecznica

458 porcji jajecznicy i 30 pisanek ze strusich jaj to efekt akcji przygotowa-
nej przez Biuro Promocji Urzędu Miejskiego. Podczas przerwy w obradach 
XXXII sesji Rady Miejskiej, każdy z rajców otrzymał zadanie własnoręcznego 
wykonania pisanki. Ponieważ rajcy otrzymali do pomalowania jedynie wy-
dmuszki, z zawartości jaj przygotowana została jajecznica. Przed Urzędem 
Miejskim częstowano nią przechodniów.

Takiej ciszy i skupienia dawno 
w sali obrad nie było. Radni, a także 
prezydent, zastępca, skarbnik i se-
kretarz miasta, zaopatrzeni w farby 
i pędzle, zabrali się do pracy. Dodat-
kowym utrudnieniem był wymóg, aby 
pisanki zawierały elementy nawią-
zujące do 750-lecia miasta Tczewa. 
Blisko godzinę trwała artystyczna praca 
rajców, ale efekty okazały się imponu-
jące. Spod pędzli wychodziły wieżyczki 

Włodzimierz Mroczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej (w środku) przez cały czas 
czuwał, aby zajęcia artystyczne nie trwały zbyt długo. Obok przewodniczącego, malują jego 
zastępcy – Grażyna Antczak i Kazimierz Ickiewicz.

Radni wykazali się wielkim talentem Radni wykazali się wielkim talentem 
artystycznym. Na pierwszym planie Tomasz artystycznym. Na pierwszym planie Tomasz 
Jezierski, za nim Bogumiła Jeszke.Jezierski, za nim Bogumiła Jeszke.

Bożena Chylicka i Ryszard Brucki.Bożena Chylicka i Ryszard Brucki.

Roman Kucharski i Janusz Kulpa. Jajecznica ze strusich jaj smakowała mieszkańcom Tczewa.

Prezydent Zenon Odya wybierał Prezydent Zenon Odya wybierał 
motywy związane z 750-leciem miasta.motywy związane z 750-leciem miasta.

mostu tczewskiego, wiatraki, kur-
czaczki, baranki, wiosenne kwia-
ty, a nawet... książę Sambor II. 
Gotowe pisanki zostały przekaza-
ne na licytację podczas kiermaszu 
wielkanocnego „Największe jaja 
w Tczewie”, przygotowanego przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Do-
chód ze sprzedaży pozostałych 
przekazany został na rzecz tczew-
skiego hospicjum.
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Jak zorganizować 
komunikację rowe-
rową w Tczewie, jak 
ułatwić rowerzystom 
poruszanie się po mie-
ście i jak stać się mia-
stem przyjaznym dla 
cyklistów – odpowie-
dzi na te m.in. pytania 
ma dać audyt rowero-
wy przeprowadzany 
w Tczewie. W tym celu 
nasze miasto odwie-
dził Alex Sully, spe-
cjalista do spraw ko-
munikacji rowerowej 
w Wielkiej Brytanii, 
konsultant rowerowy, 
planista transportu. 
Wraz z ekspertami 
z Pomorskiego Sto-
warzyszenia Wspólna 
Europa mają pomóc 
Tczewowi stać się ro-
werową stolicą Polski.

Projekt BYPAD, 
realizowany w Tczewie to proces certy-
fi kacji rowerowej, którego efektem ma 
być ocena polityki rowerowej oraz wy-
pracowanie rozwiązań podnoszących 
jej jakość. Dotychczas BYPAD został 
zastosowany w ponad 140 miastach 
oraz regionach w 21 krajach Europy, 
w Polsce jedynym miastem poddanym 
tej procedurze jest Tczew. Wynikiem 
procesu certyfi kacji BYPAD są doku-
menty pomocne przy uzyskiwaniu środ-
ków z funduszy i programów UE. Wy-
pad to swego rodzaju rowerowe ISO. 

– Nie przyjechałem tutaj, aby po-
wiedzieć wam, co macie robić, ale aby 
pomóc wam ujrzeć, co jest do zrobienia 
– wyjaśnił Alex Sully. – W Tczewie ist-
nieje bardzo duży potencjał rowerowy, 
także w zakresie turystyki. Pamiętaj-
my, że turysta rowerowy to specyfi czny 
rodzaj turysty. Zwykle są to osoby ak-
tywne, ponadprzeciętnie wykształcone, 
często o ponadprzeciętnych docho-
dach. Oczekują nie tylko ciekawej trasy, 
ale także chętnie zwiedzają miasto, ko-
rzystają z oferty gastronomicznej.

Już na etapie tworzenia planów 
rozwoju ruchu rowerowego warto po-
myśleć o pewnych ułatwieniach dla ro-
werzystów, ograniczeniach prędkości, 
przygotowaniu miejsc do parkowania 
rowerów. Warto także wprowadzić pew-
ne zabezpieczenia przed kradzieżą, 
a ten problem nie jest obcy także miesz-
kańcom Wielkiej Brytanii. Dużą pomocą 
jest tu system monitoringu.

– Proces certyfi kacji polityki rowero-
wej BYPAD składa się z dziewięciu mo-
dułów podzielonych na trzy grupy – tłu-
maczy Andrzej Piotrowicz z PSWE. 
– W grupie pierwszej (planowanie) 
analizowane są procedury i dokumenty 
samorządu w zakresie: uwzględniania 
potrzeb rowerzystów, zasad i podmio-

Miasto dla rowerów 

Tczew pod lupą audytorów 

tów podejmujących decyzje dotyczące 
ruchu rowerowego, zapisów o roli ruchu 
rowerowego, miejsca osób dbających 
o warunki ruchu rowerowego w struktu-
rze organizacyjnej urzędów, zakresu ich 
kompetencji i wielkości budżetu przezna-
czonego na rozwój ruchu rowerowego.

W drugiej grupie (działania) ana-
lizowane są procedury i dokumenty 
samorządu w zakresie: stosowanych 
zasad tworzenia infrastruktury rowe-
rowej i działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa rowerzystów, działań 
edukacyjnych i promocyjnych, zmienia-
jących postrzeganie roli rowerów w ży-
ciu codziennym, działań wpływających 
na gospodarowanie przestrzenią oraz 
tworzenia grup partnerskich i wprowa-
dzania w zakres ich działalności kwestii 
rozwoju ruchu rowerowego.

W ramach ostatniej, trzeciej grupy 
(monitoring) analizowane są procedury 
i dokumenty samorządu, dotyczące za-
sad zbierania danych, które umożliwia-
ją ocenę skuteczności podejmowanych 
działań.

– Bardzo ważny jest proces pozy-
skiwania informacji od użytkowników 
rowerów, aby mieszkańcy Tczewa mie-
li możliwość realnego wpływu na ruch 
rowerowy – powiedział Andrzej Piotro-
wicz. – Interesy rowerzystów powinny 
reprezentować wybrane osoby. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem byłoby powoła-
nie przy samorządzie miasta tzw. ofi -
cera rowerowego odpowiedzialnego za 
rozwój ruchu rowerowego. Takie roz-
wiązania funkcjonują w wielu krajach 
europejskich, w Polsce na razie ofi cera 
rowerowego ma tylko Wrocław. 

 Efektem audytu będzie szczegó-
łowy raport, który zostanie przekazany 
władzom samorządowym.

M.M.

Na zakończenie spotkania w Urzędzie Miejskim, Alex Sully 
otrzymał promocyjną kamizelkę odblaskową z herbem Tczewa.

Decyzją Komitetu Mechanizmu Fi-
nansowego z dn. 18.02.2009 Gmina 
Miejska Tczew uzyskała pozytywną de-
cyzję odnośnie przyznania dofi nansowa-
nia na realizację projektu pn. „Promowa-
nie zrównoważonego rozwoju poprzez 
wykorzystanie naturalnych walorów 
przyrodniczych Tczewa” w ramach Me-
chanizmu Finansowego EOG i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego 2004-
2009. Projekt realizowany jest w ramach 
Priorytetu 2.2 „Promowanie zrównowa-
żonego rozwoju poprzez lepsze wyko-
rzystanie i zarządzanie zasobami”.

Partnerem Wiodącym jest Gmina 
Miejska Tczew.

Partnerem Projektu jest Ogólnopol-
skie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

Projekt zlokalizowany jest w Tcze-
wie, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły, 
na odcinku od ujścia Strugi Subkow-
skiej (południowa granica miasta) do 
historycznego Mostu Tczewskiego.

W ramach projektu zostaną wy-
konane: inwentaryzacja przyrodnicza 
zbocza i ocena walorów, wytyczne dla 
zabiegów dot. uporządkowania roślin-
ności w kierunku czynnej ochrony eko-
systemu oraz atrakcyjna merytorycznie 
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. 

W projekcie przeprowadzona bę-
dzie szeroko zakrojona kampania in-
formacyjna, obejmująca pilotowe lekcje 
w szkołach i konkurs dla nauczycieli 
na ciekawy scenariusz lekcji przyrody 
z wykorzystaniem ścieżki. 

Działania promocyjne wzmocni kon-
ferencja kończąca projekt i ulotka infor-
macyjna, rozpowszechniana w regionie 
i w Polsce, mówiąca o pilotowym po-
dejściu władz Tczewa do zagadnienia 
Natury 2000 jako komponentu zrówno-
ważonego rozwoju miasta. 

Termin realizacji: od marca 2009 r. 
do końca września 2010 r.

Budżet projektu: 
Całkowite koszty projektu: 349.021 €
Współfi nansowanie 80,86 %: 282.218 €

Ciekawiej nad Wisłą
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W rejonie ul. Czatkowskiej do zago-
spodarowania jest ok. 15 ha. To miejsce 
na ok. 100 działek jednorodzinnych. 
Pierwsze działki już zostały sprzeda-
ne, przetarg na kolejne odbędzie się 
w połowie maja. Teren jest uzbrojony 
w kanalizację sanitarną, deszczową, sieć 
wodociągowa. Wybudowano już jezdnie 
i chodniki. Do dworca PKP docelowo bę-
dzie możliwość przejścia przy ogródkach 
działkowych, przez Kanał Młyński i ul. 
Prostą. To najkrótsza droga do centrum.

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

Najbliższy przetarg na 11 działek 
w rejonie ul. Czatkowskiej (ul. Kapi-

W rejonie ul. Czatkowskiej powstaje osiedle domków jednorodzinnych

Atrakcyjne działki na sprzedaż
Czatkowska to jeden z trzech miejskich obszarów przeznaczonych 

w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednoro-
dzinne i jako pierwszy (po zakończeniu sprzedaży działek na Os. Bajko-
wym) oferowany do sprzedaży. Dwa pozostałe to rejon ul. Głowackiego 
oraz Bałdowskiej, ale tam daleko jeszcze do uruchomienia procedur prze-
targowych. Działki na Czatkowskiej są już przygotowane do inwestycji.

tańska) odbędzie się 15 maja. Ofero-
wane do sprzedaży działki liczą od 720 
do 1560 m2. Cena wywoławcza to 112 zł 
za 1 m2 (netto). Szczegółowych informa-
cji udziela Wydz. Gospodarki Mieniem 
Komunalnym UM (tel. 058 77 59 316). 

W tym roku planowana jest także 
sprzedaż kilku działek pod budowni-
ctwo jednorodzinne przy ul. Flisaków. 
Pozostałe tereny miejskie umieszczo-
ne w tegorocznym planie sprzedaży to 
działki przeznaczone pod usługi:

● dwie działki przy ul. Kwiatowej 
na cele produkcyjno usługowe (za Cen-
trum Handlowym Echo). Każda liczy po 
ok. 2300 m2, cena wywoławcza to 250 
zł za 1 m2 (netto). Przetarg planowany 
jest na 18 czerwca.

● działka o powierzchni 1165 m2 
przy ul. Szewczyka Dratewki. Działka 
przeznaczona pod usługi, z możliwoś-
cią budowy mieszkań na wyższych kon-
dygnacjach. Cena wywoławcza to 164 zł 

za 
1 m2 
(netto).
● działka 
o pow. 5750 m2 przy ul. Czerwo-
nego Kapturka, w tzw. strefi e bizne-
su. To jedna z najlepszych lokalizacji 
pod usługi w Tczewie. Teren przylega 
do drogi krajowej nr 1 (za restauracją 
Mc Donalds i stacją BP). Obszar prze-
znaczony jest do oddania w wieczyste 
użytkowanie. Cena wywoławcza to 250 
zł (netto) za 1 m2. Przetarg planowany 
jest na 19 czerwca.

M.M.

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 

położonych w Tczewie obr. 2, km 3 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 7233:

Lp Ulica Nr działki Pow. Cena wywoław-
cza netto*

Wysokość 
wadium Uwagi

1

ul. 
Kapitańska

28/3 1492 m2 178.000,00 zł 18.000,00 zł
Na działkach nr 28/27, 
28/28 oraz 28/29 wzdłuż 
północnej granicy przebie-
ga linia światłowodowa. 
ul. Kapitańska – jezdnia 
utwardzona, wybudowany 
chodnik
Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna, 
kanalizacja deszczowa,          
sieć wodociągowa.

2 28/4 1229 m2 147.000,00 zł 15.000,00 zł
3 28/5 1227 m2 147.000,00 zł 15.000,00 zł
4 28/6 828 m2 99.000,00 zł 10.000,00 zł
5 28/8 732 m2 88.000,00 zł 9.000,00 zł
6 28/9 723 m2 87.000,00 zł 9.000,00 zł
7 28/27 1528 m2 182.000,00 zł 18.000,00 zł
8 28/28 1212 m2 145.000,00 zł 15.000,00 zł
9 28/29 1569 m2 187.000,00 zł 19.000,00 zł
10 28/30 1085 m2 130.000,00 zł 13.000,00 zł
11 28/31 890 m2 106.000,00 zł 11.000,00 zł

* UWAGA!
Do ceny netto należy doliczyć 22% podatek VAT.
Grunt przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przetarg odbędzie się w dniu 15-05-2009 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (sala nr 8, parter).
Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w kasie lub na konto Urzędu Miej-

skiego nr PeKaO SA I O/Gdańsk 6812401242111100100225 0598. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 11-05-2009 r. (włącznie). Przy dokonywaniu wpłaty wadium  należy podać nr 
działki, której dotyczy wadium.

Osoba stawająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomoc-
nictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu po-
winien legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem 
się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. 
Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej 
w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie,   
tel. (058) 775 93 16.
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Wspomniana działka stanowi do-
jazd do budynków ZOZ przy ul. Wojska 
Polskiego 5. Podstawowym powodem, 
iż realizacja uchwały się przeciągnęła 
były roszczenia Związku Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich. Przed Komisją 
Regulacyjną w Warszawie toczyło się 
postępowanie o zwrot nieruchomości 
– w tym czasie działka nie mogła być 
przedmiotem transakcji. Sprawa zakoń-
czyła się w połowie 2007 r. nieuzgod-
nieniem orzeczenia.

Uchwała wywołała kontrowersje 
wśród radnych nie tylko z tego powo-
du, że sprawa jest w trakcie realizacji, 

Skarga na działalność prezydenta

Radni chcą wykonania uchwały
15 głosami „za” przy 8 „przeciw” radni przyjęli uchwałę w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa. 

Sprawa dotyczy przekazania powiatowi działki przy ul. Wojska Polskiego, sąsiadującej z pogotowiem ratunkowym. 
Zapis o sprzedaży działki za 1 proc. wartości znalazł się w uchwale z 2004 r. Uchwała jest w trakcie realizacji, jednak 
termin, kiedy jej zapisy powinny wejść w życie, zdaniem radnego Zbigniewa Urbana, minął. 

ale także ze względu na sposób, w jaki 
wniesiono ją do porządku obrad. Było to 
w dniu sesji, a wiec pojawiły się zastrze-
żenia, że większość radnych nie mogła 
się zapoznać z projektem dokumentu. 
Jak tłumaczył radny Zbigniew Urban, 
Komisja Rewizyjna obradowała w przed-
dzień sesji do godz. 20.00 i dopiero wów-
czas uchwała została wydrukowana i 
mogła być przekazana radnym. Okazało 
się, że część radnych otrzymała jedynie 
projekt samej uchwały, bez uzasadnie-
nia. Do głosowania przystąpiono więc 
dopiero po trwającej 15 minut przerwie, 
podczas której radni mieli się zapoznać 

Eaton pomaga

140 tys. zł dla tczewskich organizacji i instytucji
40 tys. dolarów, czyli 

ponad 140 tys. zł przezna-
czyła fi rma Eaton na rzecz 
organizacji i instytucji 
działających w Tczewie. 
Wsparcie otrzymało sześć 
podmiotów. Kwota ta nie 
pochodzi z budżetu za-
kładów Eaton w Tczewie, 
jest darem Korporacji Ea-
ton dla Tczewa za wyniki 
osiągnięte w 2008 r.

 Uroczyste wręczenie 
jednego z symbolicznych 
czeków odbyło się na Od-
dziale Wczesnej Interwencji przy Szpi-
talu Rehabilitacyjnym. Oddział otrzymał 
blisko 50 tys. zł. Marzena Mrozek, dy-
rektor szpitala, dziękując ofi arodawcom 
za pomoc, powiedziała, że pieniądze 
zostaną wykorzystane na szkolenia dla 
rehabilitantów dziecięcych. 

Oddział Wczesnej Interwencji zaj-
muje się ok. 150 dziećmi, głównie 
z zaburzeniami psychomotorycznymi. 
Dzieci są kompleksowo rehabilitowane, 
pod opieką m.in. fi zjoterapeutów, neu-
rologów, logopedów. 

– Jesteśmy w szczęśliwej sytuacji 
mogąc sobie pozwolić na wspieranie 
działań lokalnych. – powiedział Fer-
nando Cecarelli, dyrektor generalny 
Eaton Truck Components sp. z o.o. 

Fernando Cecarelli (drugi z lewej) przekazał symboliczny Fernando Cecarelli (drugi z lewej) przekazał symboliczny 
czek na rzecz Szpitala Rehabilitacyjnego.czek na rzecz Szpitala Rehabilitacyjnego.

– Doceniamy to, co robicie dla waszych 
podopiecznych. Cieszę się, że nasza 
pomoc pozwoli kształcić się tym, którzy 
zajmują się dziećmi wymagającymi re-
habilitacji. Pomimo kryzysowej sytuacji, 
Eaton nie zrezygnował z wspierania 
lokalnych społeczności. Uważamy, że 
taka pomoc jest bardzo potrzebna i li-
czymy, że swoim działaniem zachęcimy 
inne fi rmy do zrobienia tego samego.

Za pomoc dla tczewskich organiza-
cji podziękował prezydent Zenon Odya. 
– Dzięki takiemu wsparciu, instytucje 
i organizacje mogą zdziałać więcej – 
powiedział prezydent. - Chciałbym, aby 
za przykładem fi rmy Eaton poszli inni.

Eaton wspiera fi nansowo tczewskie 
organizacje już od kilku lat.

 13 500 USD (47 800 zł) dla Oddzia-
łu Wczesnej Interwencji przy Szpita-
lu Rehabilitacyjnym przy ul. 1 Maja, 
na ufundowanie pakietu szkoleń dla 
rehabilitantów dziecięcych.

 6000 USD (21 240 zł) dla Domu 
Dziecka na modernizację pomiesz-
czeń i zakup wyposażenia dla nowo 
tworzonej grupy usamodzielnienia.

 6000 USD (21 240 zł) dla Stowa-
rzyszenia Integracji Humanistycz-
nej PO-Most na organizację kolej-
nej edycji festiwalu „Zdarzenia”.

Na wniosek Eaton Truck Components oraz Eaton Automotive – dwóch zakła-
dów Eaton zlokalizowanych w Tczewie kierownictwo Korporacji Eaton przyznało: 

 5000 USD (17 700 zł) dla Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych Umysłowo przy ul. Wigury, na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 5000 USD (17 700 zł) dla Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo, przy ul. Gdańskiej, na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 4500 USD (15 900 zł) dla Świetlicy 
Środowiskowej Caritas, odział przy 
ul. Rokickiej, na zorganizowanie 
wypoczynku letniego w górach dla 
35 dzieci.

KRÓTKO

● Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza konkurs ofert na przeprowa-
dzenie badań radiologicznych klatki 

piersiowej
Prezydent Miasta Tczewa w ramach 

realizacji programu profi laktyki zdrowotnej 
zaprasza do składania ofert w konkursie 
na przeprowadzenie badań radiologicz-
nych klatki piersiowej dla mieszkańców 
miasta Tczewa w terminie od zawarcia 
umowy do dnia 30 listopada 2009 r.

Szczegółowe warunki konkursu 
i materiały informacyjne o przedmiocie 
konkursu można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Pił-
sudskiego 1, 83-110 Tczew, pok. nr 14-
15 (pawilon) tel. (058) 77 59 382.

Oferty należy składać w zamkniętej 
kopercie w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie, w terminie do dnia 18 maja 
2009 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 18 maja o godz. 10.15 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, sala 
nr 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do dnia 29 maja 2009 r. do godz. 15.30. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do przesunięcia terminu składania ofert 
oraz odwołania konkursu bez podania 
przyczyny. Oferenci mają prawo skła-
dania skarg i protestów dotyczących 
konkursu ofert.

● Nabór do NKJO
Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych w Tczewie, specjalność język 
angielski, ogłasza nabór na trzyletnie 
studia licencjackie w roku szkolnym 
2009/10, pod opieką naukowo-dydak-
tyczną Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Studia odbywają się w try-
bie dziennym i zaocznym.

Więcej informacji na stronie: www.
nkjo-tczew.edu.pl lub pod numerami te-
lefonów: 058 531-64-31, 058 531-69-50. 

z przygotowanym projektem. 
Przed dłuższy czas trwały dysku-

sje nad tym, kto powinien rozpatrywać 
skargę, czy rada czy Komisja Rewizyj-
na, czy skarga powinna być kierowana 
pod adresem prezydenta czy urzędni-
ków, czy projekt uchwały był analizowa-
ny pod względem prawnym.

Burzliwą dyskusję zakończył pre-
zydent Zenon Odya oświadczając, że 
niezależnie od tego, jak sprawa zosta-
nie rozstrzygnięta, niczego by w swoim 
postępowaniu nie zmienił. Sprawa jest 
w toku, a pewne ustalenia ze starostą 
zostały już poczynione.
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W uroczystym otwarciu wystawy 
uczestniczyli m.in. biskup pelpliński 
Jan Bernard Szlaga, ks. infułat Stani-
sław Grunt, księża z tczewskich parafi i, 
przedstawiciele samorządu miasta i po-
wiatu oraz goście najważniejsi – ci dzięki 
którym wystawa i album mogły powstać. 
To dzięki prywatnym wspomnieniom 
i fotografi om zebranym przez Józefa 
Ziółkowskiego, a udostępnionym przez 
mieszkańców naszego miasta, udało się 
stworzyć tę cenną pamiątkę.

– Ta wystawa to zapis refl eksji, bar-
dzo osobistych, prywatnych – mówił bi-
skup J. B. Szlaga. – Fotografi e przywołu-
ją radosne wspomnienia – zwłaszcza dla 
tych, którym dana była łaska tak bliskiego 
obcowania z Ojcem Świętym, tych, którzy 
rozpoznają się na tych zdjęciach. 

Jak przypomniała Alicja Gajewska, 

Wystawa w CWRDW

Papież w naszych wspomnieniach i na zdjęciach 
„Chwile wspomnień” – to tytuł wystawy otwartej w Centrum 

Wystawienniczo – Regionalnym Dolnej Wisły w czwartą roczni-
cę śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji i pod tym samym tytułem 
wydany został album zawierający fotografi e i bardzo osobiste 
refl eksje tczewian, którzy spotkali się z papieżem – Polakiem. To 
chwile wspomnień zatrzymane w sercu i obiektywie aparatu.

dyrektor CWRDW, to 
już trzecia wystawa 
upamiętniająca roczni-
cę śmierci papieża Po-
laka, zorganizowana 
przez Centrum. 

– Od kilku lat Cen-
trum Wystawienniczo-
Regionalne Dolnej 
Wisły, jest tym miej-
scem, gdzie spotykamy się w rocznicę 
śmierci Jana Pawła II i gdzie wspomina-
my naszego wielkiego rodaka – powie-
dział Zenon Odya, prezydent Tczewa. 
– Jesteśmy pokoleniem, które może się 
szczycić tym, że doświadczyło obecno-
ści Jana Pawła II. To wielka wartość. 

Wszystkim współautorom publika-
cji i wystawy podziękował Józef Ziół-
kowski, komisarz wystawy i redaktor 

Wystawę można oglądać do 3 maja br.Wystawę można oglądać do 3 maja br.

albumu. – Postawiliśmy pomnik Janowi 
Pawłowi II – tymi zdjęciami, wspomnie-
niami i wszystkim tym, co w nas pozo-
stało po spotkaniach z Nim.

Otwarcie wystawy uświetniły wystę-
py „Niebieskiej scholi” z parafi i św. Mak-
symiliana Kolbego na Os. Staszica.

Wystawa została zorganizowana 
w ramach obchodów 750-lecia nadania 
Tczewowi praw miejskich. 

M.M.

Aż 172 prace wpłynęły do II etapu 
Tczewskiego Konkursu Plastyczne-
go „Jan Paweł II zawsze nam bliski”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie 
14 placówek: pięciu szkół podsta-
wowych, jednego gimnazjum (nr 1), 
trzech szkół ponadgimnazjalnych 
oraz pięciu ośrodków terapeutycz-
nych i szkolno-wychowawczych.

Konkurs, któremu patronował prezy-
dent Tczewa, po raz drugi zorganizowało 
Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wisły. Jak przypomniała Alicja 
Gajewska, dyrektor CWRDW, w ubiegłym 
roku do organizatorów wpłynęło jedynie 
71 prac. – Celem naszego konkursu jest 
propagowanie działalności i postaci Jana 
Pawła II, propagowanie idei, jakimi się 
kierował – powiedziała A. Gajewska. 

Prace wykonane zostały rozmaitymi 
technikami. Młodzi artyści, oprócz tra-
dycyjnych farb, kredek i ołówka wyko-
rzystywali plastelinę, masę solną.

Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez prezydenta 
Tczewa oraz CWRDW, m.in. fotogra-
fi czne aparaty cyfrowe, mp4, mp3.

Wyniki konkursu
Jury w składzie: Alicja Gajewska, 

Kamila Gillmeister, Krystyna Dems, 
Patrycja Legieć postanowiło nagrodzić 
następujące osoby:

W I grupie (uczniowie szkół podsta-
wowych grupa młodsza: 6-8 lat):
 I miejsce – Aleksandra Tomasik 

– SP nr 11
 II miejsce – Julia Grzybek – SP nr 10
 III miejsce – Maria Sobiecka – SP nr 5
 Wyróżnienia – Małgorzata Zajda – SP 

nr 2, Katarzyna Jaskulska – SP nr 11
W II grupie (uczniowie szkół pod-

stawowych grupa starsza: 9-12 lat): 
 I miejsce – Agnieszka Brodnicka 

„Jan Paweł II zawsze nam bliski” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty

– SP nr 11
 II miejsce – Jarosław Tysler – SP nr 10
 III miejsce – Magdalena Miłasze-

wicz – SP nr 10
 Wyróżnienie – Jakub Wilczewski 

– SP nr 2
W III grupie (uczniowie gimnazjów: 

13-16 lat): 
 I miejsce – Beata Ostrowska – Gim. 

nr 1
 II miejsce – Kamila Kaffka – Gim. nr 1 
 III miejsce – Małgorzata Cieślak 

– Gim. nr 1
 Wyróżnienie – Monika Godlewska 

– Gim. nr 1
W IV grupie (uczniowie szkół po-

nadgimnazjalnych: 17-19 lat):
 I miejsce – Monika Domaros – Ze-

spół Szkół Ekonomicznych 
 II miejsce – Ewelina Handtke – Ze-

spół Szkół Rzemieślniczych i Kupie-
ckich

 III miejsce – Marzena Rutkowska – 
Zespół Szkół Budowlanych i Odzie-
żowych 
W V grupie (dzieci i młodzież, wy-

chowankowie świetlic terapeutycznych, 
ośrodków terapii zajęciowej oraz ośrod-
ków szkolno-wychowawczych):
 I miejsce – Adrianna Werra – Ogni-

sko Wychowawcze 
 II miejsce – Tomasz Gburek – Spe-

cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy 

 III miejsce – Patrycja Malinowska 
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy 

 Wyróżnienie – Dawid Krawczyk – 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Armii Krajowej 

Nagrodzeni uczestnicy konkursu plastycznego z organizatorami.Nagrodzeni uczestnicy konkursu plastycznego z organizatorami.
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ar tys tyczne. 
P r z y k ła d e m 
może być wy-
korzystanie za-
bytku w 2000 r. 
jako scenogra-
fi i do „Mostu 
Farenhe i ta” , 
spektaklu Je-
rzego Kaliny, 
real izowane-
go w ramach 
Międzynaro-
dowego Festi-
walu Działań 
Te a t r a l n y c h 
i Plastycznych 
ZDARZENIA 
Tczew-Europa. 
Przejazd ro-
werami przez 
most był też 
jedną z atrakcji 
ubiegłoroczne-
go „Dnia bez 
samochodu”. Wreszcie wizerunek mostu 
to element najnowszego logo Tczewa.

Jest to obiekt wspaniały, ale… nie-
chciany. Od lat trwają starania, aby 
most przekazać skarbowi państwa. Sta-
rostwo Powiatowe, nawet przy wsparciu 
budżetu miasta i województwa nie jest 
w stanie mostu wyremontować. Jak po-
wiedział wicestarosta Adam Kucharek, 
aby utrzymać most w stanie historycz-
nym potrzeba ok. 200 mln zł. Jeśli nie 
uda się uzyskać wsparcia, za dwa lata 
most trzeba będzie zamknąć…

Przeglądy techniczne wykazują jed-
noznacznie, że most jest w bardzo złym 
stanie – potwierdza Maria Witkowska, 
dyrektor Powiatowego Z|arządu Dróg. 
– Remontu wymagają wszystkie jego 
elementy. Most nie spełnia wymogów 
nośności nawet najniższej klasy. Pozo-
stawienie go w obecnym stanie prowa-
dzi do bardzo szybkiej degradacji. 

Co rusz pojawiają się społeczne 
inicjatywy zmierzające do ratowania 
mostu. Podejmowane są próby orga-
nizowania publicznej zbiórki pieniędzy, 
temat często pojawia się w mediach. 
– Uczniowie dawnego Zespołu Szkół 
Kolejowych zbudowali makietę, która 
była eksponowana w Muzeum Techniki 
w Warszawie wraz z wystawą fotogra-
fi czną przygotowaną przez Uniwersy-
tet Techniczny z Kaiserslautern oraz 
Politechnikę Gdańską – przypomniał 
Stanisław Ackerman, radny powiato-
wy. – Makieta trafi ła także do Muzeum 
Techniki w Berlinie, dzisiaj można ją 
oglądać na dziedzińcu Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły.

 – Mosty tczewskie powinny stać 
się wreszcie przedmiotem najwyż-
szego zainteresowania władz central-
nych – powiedział Roman Liebrecht 
z Grupy Inicjatywnej Odbudowy Mostu 

Zabytki

Most Tczewski, jeden z najcen-
niejszych zabytków inżynierii bu-
dowlanej na świecie, woła o ratunek. 
Chociaż coraz większe grono osób, 
instytucji jest przekonanych, że 
most trzeba ratować, kolejne dysku-
sje kończą się tym samym stwierdze-
niem: nie ma pieniędzy. Pieniędzy 
brakuje na remont, ale co więcej… 
gdyby most się zawalił nie byłoby 
nawet za co go rozebrać. 

Konferencję poświęconą przyszło-
ści mostu zorganizowała Grupa Inicja-
tywna Odbudowy Mostu Tczewskiego 
„Bridge” przy współpracy Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Miejskiego 
w Tczewie. Wśród gości byli m.in. Ro-
man Zaborowski, wojewoda pomorski, 
Janusz Lewandowski, europoseł, prof. 
Andrzej Chodubski z Uniwersytetu 
Gdańskiego, samorządowcy miasta 
i powiatu i osoby zainteresowane rato-
waniem mostu.

– Most woła o ratunek – powiedział 
Kazimierz Ickiewicz, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Tczewie. Radny 
przypomniał ponad 150-letnią historię 
mostu i smutną prawdę, że obiekt który 
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynie-
rów Budownictwa uznało za międzyna-
rodowy zabytek inżynierii budowlanej 
i postawiło w jednym szeregu z paryską 
wieżą Eiffela, Kanałem Panamskim czy 
nowojorską Statuą Wolności, nie prze-
szedł poważnego remontu od czasów 
wojny. – To wymarzone miejsce dla 
studentów budownictwa mostowego 
– tłumaczył K. Ickiewicz. – To światowy 
skansen mostowy, łączący wszystkie 
możliwe rozwiązania techniczno – kon-
strukcyjne stosowane w sztuce budow-
lanej mostów od XIX wieku. 

Prof. Andrzej Chodubski mówił 
o cywilizacyjnym znaczeniu mostów. 
– Wielkie cywilizacje powstawały nad 
wodami, to woda dzieliła kraje, ale most 
był zawsze elementem który łączył spo-
łeczności żyjące po obu brzegach.

Po II wojnie światowej most tczewski 
połączył prawy brzeg Wisły z ziemiami 
odzyskanymi – zwrócił uwagę Ludwik 
Kiedrowski, kierownik Biura Promocji 
w Urzędzie Miejskim. 

Po zniszczeniach wojennych most 
miał jeszcze 8 wieżyczek – widać to 
było wyraźnie na zaprezentowanym 
fi lmie dokumentalnym z 1947 r., do 
dzisiaj pozostały jedynie cztery. Co się 
stało? – Wieżyczki rozebrano, a cegłę 
przekazano na odbudowę Warszawy 
– wytłumaczył L. Kiedrowski. – Plano-
wano rozebrać wszystkie wieżyczki, ale 
tczewianie nie dopuścili do tego.

L. Kiedrowski mówił też o wielu moż-
liwościach wykorzystania mostu w pro-
mocji Tczewa. Most to symbol miasta, 
jednoznacznie się z nim kojarzący, ale 
to także miejsce, które można wykorzy-
stać na imprezy kulturalne, rekreacyjne, 

Tczewskiego. – Celem grupy jest lobbo-
wanie na rzecz odbudowy mostu, jego 
promocja. 

– Nieco bardziej optymistyczne było 
wystąpienie Janusza Lewandowskie-
go. Europoseł namawiał do współpracy 
z Niemcami, być może uda się tutaj wy-
korzystać pewne sentymenty naszych 
zachodnich sąsiadów, wszak most za-
wdzięczamy królowi pruskiemu Fryde-
rykowi Wilhelmowi IV. Zdaniem J. Le-
wandowskiego należy szukać wszelkich 
możliwych sposobów dofi nansowania, 
także wśród programów unijnych. Nie 
będzie to sprawa prosta, choćby z tej 
racji, że Unia wymaga wkładu własne-
go, a nawet 25 proc. kosztów inwestycji 
to dla powiatu zbyt duża kwota. – Uszy 
do góry, jedziemy dalej. Akcja dopiero 
się zaczyna – zagrzewał do działania 
europoseł. 

– Naszym obowiązkiem jest zacho-
wać dziedzictwo poprzednich pokoleń 
– powiedział Zenon Odya, prezydent 
Tczewa. – Może warto doprowadzić do 
zmiany charakteru drogi, w ciągu której 
znajduje się most. Może wówczas, po-
dobnie jak w Kwidzynie, łatwiej byłoby 
zdobyć fundusze zewnętrzne.

Wojewoda Roman Zaborowski 
tłumaczył, że ważne jest podnoszenie 
wartości mostu nie tylko w aspekcie 
historycznym, ale także współcześnie. 
– To bardzo ważny most dla mieszkań-
ców gminy Lichnowy, jego brak ozna-
czałby, że chcąc dotrzeć do Tczewa 
musieliby codziennie nadkładać kilkana-
ście kilometrów. – Nie zatrzymujmy się 
w połowie drogi. Zdarza się, że z pozoru 
nierealne pomysły udaje się realizować. 
Gdy jest dobra grupa lobbystów i grono 
pasjonatów, można sprawę doprowa-
dzić do szczęśliwego zakończenia. 

M.M.

Europoseł Janusz Lewandowski zachęcał do współpracy z Niemcami 
i szukania środków zewnętrznych na odbudowę mostu.

Na pomoc Mostowi Tczewskiemu

Akcja dopiero się zaczyna 
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Tczewski zespół Ajagore wydał nową 
płytę „Zimowe sny”. Premierowy koncert 
odbył się 4 kwietnia w Centrum Kultury 
i Sztuki. 

Wszystkie poezje znajdujące się 
na płycie są autorstwa Romana Lan-
dowskiego, zmarłemu w 2007 r. poety 
kociewskiego, literata, animatora kultu-
ry, regionalisty. Muzykę skomponował 
zespół Ajagore. Płyta została wyda-
na dzięki pomocy Urzędu Miejskiego 
w Tczewie. Jest to jedno z artystycz-
nych przedsięwzięć uświetniających 
jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi 
praw miejskich.

„Zimowe Sny” to płyta, która ma nie-
wiele wspólnego z nurtem tzw. „Poezji 
Śpiewanej”. Mieszają się na niej różne 
gatunki i style muzyczne. Są tu zarów-
no bezpretensjonalne, ludowe melo-
die jak i bardziej złożone metrycznie 
i harmonicznie utwory wypełniane im-
prowizacją. Impresje z mistrzowskim 
udziałem wybitnych osobistości świata 
muzyki. Podstawowy skład zespołu to: 
Sławomir Kornas, Maciej Kortas, Mi-
chał Sczeblewski, Ireneusz Wojtczak. 
Gościnnie wystąpili m.in. Grażyna Ło-
baszewska, Krystyna Prońko, Grzegorz 
Nagórski, Maciej Rychły, Adam Wendt.

Społeczeństwo

Trzeba się jak najwięcej 
kłócić. Dwie godziny kłótni 
i pięć minut spokoju – to re-
cepta na… długoletnie pożycie 
małżeńskie według pana Bole-
sława Stępień. A pan Bolesław 
wie, co mówi – wraz z żoną 
Marianną obchodzili niedawno 
71. rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego. Rozmawiając 
z jubilatami nie sposób nie za-
uważyć, że do tych „domowych 
konfl iktów” dodają ogromną 
dawkę dobrego humoru. 

Pani Marianna ma 93 lata, pan Bo-
lesław 96. Mieszkają w Tczewie od 12 
lat. Przeprowadzili się do córki, gdy 
zdrowie nie pozwalało im już na samo-
dzielne gospodarowanie. Przez większą 
część życia mieszkali w miejscowości 
Przełaj Czepiecki w Świętokrzyskiem, 
w rodzinnej miejscowości pani Marian-
ny. Tam też pan Bolesław przed laty od-
nalazł swoją „drugą połowę”.

– Po raz pierwszy przyjechałem do 
Przełaja z moim ojcem – wspomina pan 
Bolesław. – Ojciec kupił tam ziemię. 
Przyjechaliśmy na rowerach. Z miejsco-
wości, gdzie mieszkaliśmy do Przełaja 
było około 90 kilometrów. Bardzo chciało 
nam się pić. W sadzie zauważyliśmy ko-
bietę z młodą dziewczyną. Poprosiłem 
o kubek wody. Panienka przyniosła nam 
wodę, wypiliśmy i… pojechaliśmy dalej. 

To było pierwsze spotkanie z panią 
Marianną. Po nim młodzi długo się nie 
widzieli. Pan Bolesław został powołany 
do wojska, a gdy je odsłużył w 1937 r. 
był już częstym gościem w Przełaju. Nie 
miał tam jeszcze swojego domu, ale za-
trzymywał się u wujka. 

O ile pan Bolesław przyznaje, że 
przyszła żona wpadła mu w oko już przy 
pierwszym spotkaniu i bardzo chciał się 
żenić, to pani Marianna z większym dy-
stansem traktowała kawalera. – Nie od 
razu mi się podobał. Rodzina, znajomi 
doradzali, żeby nie gardzić, nie przebie-
rać, bo to dobra partia – śmieje się pani 
Marianna.

Ślub odbył się w 1938 r. Po nim mło-
dzi mieli zamieszkać w rodzinnym domu 
pani Marianny, ale zanim do ślubu do-
szło, całe gospodarstwo spłonęło. Mło-
dych przygarnął sąsiad, a oni sami roz-
poczęli budowę domu. Nie zdążyli, bo 
wybuchła wojna. Pana Bolesława powo-
łano do wojska, a pani Marianna została 

Marianna i Bolesław Stępień – razem od 71 lat 

Dobrze czasami się pokłócić…

z najstarszym synem – Ryszardem. 
– W Mysłowicach kolo Kielc cały 

mój oddział rozgromili Niemcy – wspo-
mina pan Bolesław. Tylko trzech nas 
przeżyło. 

Dostali się do niewoli i trafi li do obo-
zu jenieckiego. Po sześciu tygodniach 
Niemcy wypuścili pana Bolesława. Wró-
cił do domu, ale pobyt w niewoli nie 
pozostał bez wpływu na jego zdrowie. 
Długo się leczył. Resztę wojny spędził 
w Przełaju, pracował na roli, dorywczo 
był murarzem, czasami Niemcy brali go 
wraz z innymi mężczyznami do budowy 
okopów. Przydały się też wówczas umie-
jętności zdobyte w wojsku, jeszcze przed 
wojną. Pan Bogusław był kierowcą, czę-
sto mieszkańcy wsi zwracali się do niego 
o pomoc w leczeniu drobnych dolegliwo-
ści, napisaniu pisma urzędowego itd. 

Państwo Stępień doczekali się troj-
ga dzieci, 7 wnucząt i 10 prawnucząt. 
Jak mówią, dzisiaj młodzi nie chcą słu-
chać ich rad. – Jak tylko skończą 18 
lat mówią, że są dorośli i chcą żyć po 
swojemu. 

Rodzina jednak dba o swoich se-
niorów, opiekuje się nimi, często od-
wiedza. Mimo, że zdrowie nie pozwala 
już na dużą aktywność, jubilaci są pełni 
energii, poczucia humoru i…uporu, gdy 
coś dzieje się nie po ich myśli. Pan Bo-
lesław najbardziej żałuje, że nie może 
już grać w piłkę nożną. W młodości był 
świetnym lewoskrzydłowym, jego dru-
żyna zdobywała medale.

Niedawno Jubilatów odwiedził Ze-
non Drewa, wiceprezydent Tczewa 
i Alina Kollwitz-Sobolewska, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego. Przeka-
zali seniorom gratulacje oraz nagrodę 
pieniężną samorządu miasta za długo-
letnie pożycie małżeńskie.

M.M.

Marianna i Bolesław Stępień. Marianna i Bolesław Stępień. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie przygotowała dla ponad dwustu 
przedszkolaków nie lada niespodzian-
kę. 2 kwietnia miały okazję uczestniczyć 
w spotkaniu autorskim z Anną Onichi-
mowską, autorką ponad trzydziestu ksią-
żek dla dzieci i młodzieży, wielu sztuk 
teatralnych i telewizyjnych, za które otrzy-
mała liczne nagrody krajowe i międzyna-
rodowe. Jej utwory były tłumaczone na 
wiele języków obcych, a także wydane sy-
stemem Braille’a oraz nagrane na kasety 
magnetofonowe dla niewidomych dzieci.

Podczas spotkania Anna Onichi-
mowska prezentowała swoje książki, 

Anna Onichimowska – spotkanie autorskie z przedszkolakami
czytała wybrane fragmenty oraz 
opowiadała, jak doszło do ich 
powstania. Autorka odpowia-
dała również na pytania młodej 
widowni. Dzieci dowiedziały się, 
jakie są jej zainteresowania, czy 
lubi zwierzęta i na czym polega 
praca pisarza oraz kto wykonuje 
ilustracje do publikacji. Na za-
kończenie można było otrzymać 
pamiątkową zakładkę i autograf 
oraz zakupić książki.

Spotkania autorskie promują 
czytelnictwo i rozwijają wrażliwość 
młodych odbiorców biblioteki. 

Nowa płyta Ajagore

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, ze na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) zosta-
ły wywieszone wykazy nieruchomości 
– lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców oraz wykaz nie-
ruchomości – udziału w nieruchomości 
zabudowanej położonej przy ul. Domi-
nikańskiej 1 przeznaczonej do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE
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Alicja Gajewska rozpoczęła pra-
cę w Ośrodku Opiekuńczym jako 
pracownik socjalny, po 3 latach prze-
niosła się do Tczewskiego Domu Kul-
tury. Przepracowała tam ponad 18 lat. 
Następnie zaczęła pracę w Urzędzie 
Miejskim, a w 2007 r. wygrała konkurs 
na stanowisko dyrektora w CWRDW. 
CWRDW pod jej kierownictwem tętni 
życiem. W 2008 r. otrzymało nagrodę 
Cudu Unijnego w konkursie 7 cudów 
funduszy unijnych w kategorii rewita-
lizacja. Centrum stało się miejscem 
spotkań, konferencji, a także wystaw 
związanych z kulturą i historią Tczewa 
oraz regionu kociewskiego. Rok 2009 
jest dla pani Alicji wyjątkowy – otrzy-
mała nagrodę Tczewianina Roku 2008 
oraz Kociewskie Pióro w kategorii ani-
macja kultury. 

Pracownicy o swojej szefowej mó-
wią: to wulkan pomysłów i energii, ceni 
kreatywność, jest bardzo miłą i życzli-
wą osobą, optymistką, jest nadzwyczaj 
skromna. Bohaterka wieczoru przyzna-

Wieczór szczerości

Z Alicją Gajewska w krainie czarów

je, że bez pomocy ro-
dziny nie byłoby suk-
cesów. Mąż Ryszard 
cieszy się, że żona 
jest zaangażowana 
w pracę, robi to 
z pasją, wspiera ją 
i docenia to, co robi. 
– Jesteśmy zgodnym 
małżeństwem, mąż 
mobilizuje mnie do 
działania, to dzięki 
niemu zaczęłam stu-
dia i zmieniłam pracę, 
stałam się odważna, 
cenię sobie bezpie-
czeństwo i stabilizację. – przyznaje 
Alicja Gajewska. Odkąd została dyrek-
torem córka Karolina przejęła część 
obowiązków domowych. Na początku 
było trudno, ale sobie poradziła. 

Specjalnie dla gościa wieczoru swo-
je utwory zaśpiewał Zbigniew Flisi-
kowski – wieloletni przyjaciel Alicji. 

M. L.

 Alicja Gajewska (z lewej) z prowadząca spotkanie – Bożeną 
Chylicką z TMZT.

Matka chrzestna „Kociewia”
Alicja Gajewska, zostanie matką 

chrzestną masowca Polskiej Żeglu-
gi Morskiej „Kociewie”, budowanego 
w stoczni pod Pekinem. Tczewianka 
została wybrana w specjalnym plebis-
cycie „Dziennika Bałtyckiego”. O wy-
borze matki chrzestnej zdecydowali 
członkowie kapituły Polskiej Żeglugi 
Morskiej w Szczecinie.

„Alicja w Krainie Czarów” - pod takim tytułem odbyło się 
spotkanie organizowane przez Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Tczewskiej, kolejne z cyklu „Wieczory Szczerości”, które-
go gościem specjalnym była Alicja Gajewska, dyrektor Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie. 

Dlatego zwracamy się z apelem do 
wszystkich byłych i obecnych miesz-
kańców Grodu Sambora o pomoc 
w tym szczytnym  przedsięwzięciu. 
Prosimy o weryfi kację informacji, które 
udało się nam zebrać, a także wszelkie 
uzupełnienia. Jednocześnie prosimy 
o kontakt, wszystkich, którzy są w po-
siadaniu ciekawych informacji, materia-
łów, dokumentów i fotografi i na temat 
wojennych losów mieszkańców Tczewa, 
zwłaszcza tych, którzy stali się ofi arami 
wojny. Wszelkie te materiały chcemy wy-
korzystać, aby zachować pamięć o tych 
osobach oraz do wydania niekomercyj-
nej publikacji, której wersja cyfrowa bę-
dzie dostępna bezpłatnie w internecie.  
Wszystkich, chcących nam pomóc pro-
simy o kontakt:
–  w formie listownej na adres: Oddział 

Kociewski ZKP w Tczewie, ul 30 
Stycznia 4, 83-110 Tczew

–  w formie e-mailowej na adres zkp.
tczew@wp.pl

–  lub osobiście przez kontakt z Krzysz-
tofem Kordą (tel. 0 889 876 848), 
lub na spotkaniach Zrzeszenia (każ-
dy drugi i czwarty piątek miesiąca 
CWRDW, mały budynek, sala orga-
nizacji pozarządowych godz. 18.00).
Okazją do wspomnień o Tczewskich 

Męczennikach będzie sesja popular-

Prośba o pomoc

Powstaje lista tczewian – ofi ar II wojny światowej
W tym roku przypada 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, która tak krwawo doświadczyła także mieszkańców 

naszego miasta. Z inicjatywy ks. prałata Stanisława Cieniewicza, Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Tczewie, opracował listę mieszkańców Tczewa, którzy zginęli w latach tej najstraszniejszej z wojen. Ustalono 
prawie 400 nazwisk ofi ar mordów, działań wojennych, a także żołnierzy poległych na różnych frontach. Listę tę chce-
my stopniowo zamieszczać w internecie. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć wystarczającą ilość  informacji, by 
wydać osobną publikację upamiętniającą tczewskie ofi ary II wojny światowej.

–  Kulas Zofi a, 23 lata, ranna w wyni-
ku eksplozji bomby, zmarła w szpi-
talu 

–  Renata Mitulska, niemowlę 10 
miesięcy, ofi ara II wojny światowej, 
śmierć poniosła w 1945 r.

–  Urszula Miliwek, lat 10, uczennica, 
zginęła na skutek przestrzału lewe-
go uda

–  Konrad Rybicki, lat 24, zginął 
w Tczewie, ofi ara działań frontowych 
w 1945 r.

– Stefan Kwaśniewski, dowódca 
tczewskich partyzantów „Gryfa Po-
morskiego”, zamordowany w Torgau 
w 1944 r., lat 45, ścięty na gilotynie

–  Wilhelm Gajewski, ścięty na giloty-
nie w Torgau w 1944 r. lat 28, nale-
żał do partyzantki „Gryf Pomorski”

–  Zygmunt Doering, 14 lat, uczeń, 
harcerz, ciężko pobity przez gesta-
powca, zmarł w szpitalu w Tczewie

–  Maksymilian Bosiacki, kapitan 
Wojska Polskiego, rozstrzelany 
w 1939 r. w koszarach, 49 lat

–  Wiktor Jagalski, burmistrz, rozstrze-
lany w koszarach w 1939 r., lat 38

–  Władysław Macias, kolejarz, lat 45, 
zastrzelony w koszarach w 1939 r.

–  Dagabert Mayer, Żyd, lat 33, zginął 
w 1939 r. w koszarach

 –  Edmund Raduński, lat 50, sekre-
tarz miasta, zamordowany w kosza-
rach w 1939 r.

–  Jan Szpeina, lat 16, uczeń gimna-
zjum, harcerz, rozstrzelany w Szpę-
gawsku w 1939 r.

–  Jan Eich, lat 40, kolejarz zamordo-
wany w 1939 r.

–  ks. Jan Schwanitz, wikary tczew-
ski, lat 35, zamordowany w 1939 r.

–  Józef Kurek, zamordowany 
w obozie koncentracyjnym Stutthof 
w 1942 r., lat 51.

nonaukowa pt. „Śladami nieznanych 
postaci Tczewa i okolic”, która odbę-
dzie się 26 czerwca br. o godz. 17.30 
w Centrum Wystawienniczo-Regional-
nym oraz III Nadwiślańskie Spotkania 
Regionalne, które organizujemy w Tcze-
wie w dniach 9-10 października br. 
Z zebraną dotychczas listą ofi ar można 

zapoznać się w internecie na stronie 
www.zkp.tczew.pl w zakładce Tczew-
skie Ofi ary II wojny światowej. 

Prosimy wszystkich, którzy mogą 
nam pomóc w upamiętnieniu tczew-
skich ofi ar wojny o pomoc i kontakt.

Zarząd Oddziału Kociewskiego 
ZKP w Tczewie

Kilka nazwisk mieszkańców Tczewa, ofi ar II wojny światowej:
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KRÓTKOUsterki są usuwane, pasażerowie się przyzwyczajają

Pierwsze tygodnie z kartą miejską
Od 1 kwietnia 

w tczewskiej komuni-
kacji miejskiej funkcjo-
nuje bilet elektroniczny. 
W ciągu dwóch pierw-
szych tygodni w kar-
tę miejską zaopatrzył 
się niemal co szósty 
mieszkaniec Tczewa 
– do 16 kwietnia zło-
żono 10 600 wniosków 
o jej wydanie, z czego 
wydano 9 233 karty. Do 
tego czasu udało się też 
usunąć większość nie-
dociągnięć systemu. 

Na razie karta po-
zwala podróżować auto-
busami miejskimi, ale to 
dopiero początek. W przyszłości będzie 
możliwość wykorzystania jej do płacenia 
za basen, miejskie imprezy itp. Karta 
umożliwi też zebranie informacji na te-
mat komunikacji miejskiej – np. spóźnień 
autobusów, obłożenia poszczególnych 
linii, rzeczywistej liczby pasażerów ko-
rzystających z przejazdów ulgowych. To 
z kolei pozwoli bardziej racjonalnie pla-
nować zmiany w miejskim transporcie. 

Po pierwszych dwóch tygodniach 
funkcjonowania karty miejskiej, w ratu-
szu zorganizowana została konferencja 
prasowa z udziałem przedstawicieli sa-
morządu miasta, przewoźnika – fi rmy 
ZKM Veolia Transport Pomorze oraz 
fi rmy EMTAL, odpowiedzialnej z wpro-
wadzenie systemu. – To był najbardziej 
ekstremalny projekt, jaki przyszło nam 
realizować – powiedział Waldemar 
Rokicki, prezes fi rmy EMTAL. – Zakła-
daliśmy podobne systemy w Kaliszu, 
Radomsku, Wejherowie, Gdańsku, ale 
nigdy nie spotkaliśmy się z tak krótki-
mi terminami. Gdybyśmy nie zdążyli do 
1 kwietnia… spadłyby nasze głowy. 
A tak poważnie – realizacja projektu 
byłaby niemożliwa bez bardzo dobrej 
współpracy z partnerami – samorzą-
dem miasta i Veolią. 

W pierwszych dniach  funkcjono-
wania karty dochodziło do pewnych 
problemów. Jednym z nich było to, że 
mieszkańcy spośród pięciu punktów wy-
dawania kart („okrąglak” przy ul. Pomor-
skiej, siedziba Veolii przy ul. Armii Krajo-
wej, kiosk przy ul. Armii Krajowej – obok 
starej pętli autobusowej, kiosk przy ul. 
30 Stycznia – obok przychodni i Banku 
Spółdzielczego i kiosk przy ul. Czyży-
kowskiej – obok Gimnazjum nr 1) wybie-
rali ten przy ul. Pomorskiej. W efekcie 
tworzyły się spore kolejki irytujące pasa-

żerów. Ponieważ jednak większość pa-
sażerów już odebrała karty, od 1 maja 
pozostanie tylko jeden punkt składania 
wniosków i wydawania kart – właśnie 
„okrąglak” przy dworcu. We wszystkich 
pięciu punktach nadal będzie można 
natomiast doładowywać karty.

 Jeśli chodzi o sam system udało 
się wyeliminować komunikaty o braku 
doładowanego konta w przypadku osób 
korzystających ze 100-proc. ulg (karty 
bezpłatne). Były też przypadki błędnego 
zapisania ulg na kartach, złego pobiera-
nia opłat, nieprawidłowego wprowadze-
nia danych, błędnej lokalizacji autobusu 
na trasie. Wszystkie one jednak są na 
bieżąco korygowane.

Już pierwsze dni funkcjonowa-
nia karty  pokazały, że potrzebne jest 
wprowadzenie tzw. kart grupowych 
(np. dla grup szkolnych podróżujących 
z nauczycielem). Takie bilety zostaną 
wprowadzone. Rozważane jest także 
uruchomienie punktów doładowań kar-
ty w innych rejonach miasta – jeśli takie 
będą potrzeby mieszkańców. Proble-
mem, ale już do wyjaśnienia na szczeb-
lu gmin, pozostają przejazdy dla ucz-
niów tczewskich szkół, nie będących 
mieszkańcami Tczewa. Uchwała Rady 
Miejskiej w Tczewie ogranicza bowiem 
50-proc. ulgi „uczniowskie” do osób za-
meldowanych w Tczewie. Dzieci dojeż-
dżające nie są więc nimi objęte. Firma 
Veolia, do końca maja, umożliwiła ko-
rzystanie z tej ulgi dzieciom i młodzieży  
spoza Tczewa. Sprawa ta będzie mu-
siała zostać jednak  rozstrzygnięta, np. 
w wyniku porozumienia gmin.

Pierwszych ocen funkcjonowania 
nowego sytemu i pierwszych wniosków 
można się spodziewać za kilka miesięcy.

M.M.

Pasażer nie może stracić
Mirosław Pobłocki, wiceprezydent Tczewa:
– Na 9223 wydane karty były 134 reklamacje, każdą rozpatrujemy indywidual-

nie. Nie chcemy, aby w wyniku różnego typu błędów pasażer tracił. Po rozpatrzeniu 
reklamacji stan jego konta na karcie musi być taki, jakby do pomyłki nie doszło. 
Apeluję, aby  pasażerowie zgłaszali wszelkie wątpliwości i nieprawidłowości do Wy-
działy Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego (tel.  058 77 59 346). Wystarczy po-
dać numer karty i powiedzieć, co nie działa tak jak powinno. Przypominam także, że 
zgubienie karty, gdy sytuacja taka zostanie zgłoszona, powoduje zablokowanie karty 
i znajdujących się na niej środków. Pasażer nie traci więc niewykorzystanej kwoty.

(Od lewej) Ewa Klikowicz (Veolia 
Transport), wiceprezydent Mirosław 
Pobłocki, Stanisław Smoliński (UM Tczew), 
Waldemar Rokicki (EMTAL) wyjaśniali jak wyglądają 
początki funkcjonowania systemu w Tczewie.

● 3 maja – rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Jak co roku w Tczewie odbędą 
się uroczystości związane z rocznicą 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Program 
9:30 – uroczysta msza św. w intencji Oj-

czyzny – kościół farny w Tczewie
10:30 – przemarsz uczestników uroczy-

stości na Skwer Konstytucji 3 Maja 
(przy wieży ciśnień) ulicami: Wy-
szyńskiego, Łazienną, Kościuszki, 
J. Dąbrowskiego, pl. Piłsudskiego, 
30 Stycznia, Bałdowska

11:00 – uroczystości pod tablicą pamiątkową
• przemówienie Starosty Tczewskiego
• przemówienie Prezydenta Miasta Tczew
• składanie wiązanek kwiatów
11:30 – zakończenie uroczystości

● 2 maja – święto fl agi
2 maja obchodzony jest jako święto 

fl agi narodowej. Z tej okazji wieszamy 
ją na budynkach użyteczności publicz-
nej, ale także na domach prywatnych.

Jak przypomina historyk Kazimierz 
Ickiewicz, biel i czerwień są naszymi 
barwami narodowymi od 1831 roku, 
ale odnajdujemy je już w średniowie-
czu. Znakiem Piastów, pierwszych hi-
storycznych władców Polski, był orzeł. 
Już w XIII wieku został on umieszczony 
na czerwonym tle. Później przez wieki 
zmieniał kształt, a na czas unii z Litwą 
został połączony na jednej tarczy z Po-
gonią – herbem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, ale korona, barwy i zna-
czenie pozostały. Orzeł w koronie sym-
bolizował państwo polskie, króla, który 
je uosabiał, i naród. Biel oznaczała 
dobro, a czerwień – siłę, dostojeństwo 
i majestat. Tak było aż do trzeciego roz-
bioru Polski. Wtedy państwo przesta-
ło istnieć, więc nie mogło mieć godła. 
Znak został ofi cjalnie zakazany. W 1918 
roku, kiedy Polska odzyskała niepodle-
głość, orzeł powrócił. W czasie okupacji 
hitlerowskiej znów został zakazany. Po 
wojnie przywrócono go jako godło, ale 
stracił koronę. Odzyskał ją po zmianach 
ustrojowych w 1990 r. Symbole narodo-
we towarzyszyły każdej naszej walce 
o niepodległość, powstaniom, odzyska-
niu państwa. Przypominają o poświęce-
niu i odwadze, ale ukazują także naszą 
niezależność i odrębność. Podkreślają 
fakt, że jesteśmy samodzielnym naro-
dem, mówimy własnym językiem, my-
ślimy o sobie jako o Polakach.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa zawia-

damia, że w okresie od 17 kwietnia do 
16 maja 2009 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie z siedzi-
bą pl. Piłsudskiego 1 (II piętro), został 
wywieszony spis inwentaryzacyjny mie-
nia komunalnego. Spis obejmuje nie-
ruchomość niezabudowaną, określoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 8/6, 
położoną w Tczewie przy ul. Rokickiej.

W okresie wyłożenia spisu, osoby, 
których interes prawny dotyczy ustaleń 
w nim zawartych, mogą zgłaszać zastrze-
żenia. Szczegółowych informacji udziela 
oraz zastrzeżenia i uwagi przyjmuje Wy-
dział Gospodarki Mieniem Komunalnym, 
pok. 57, codziennie w godz. 7.30-15.30.
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Z uwagi na po-
ważną chorobę 
matki, postanowił 
wrócić do komuni-
stycznej Polski. Je-
sienią 1949 r. wracał 
na „MS Batory” jako 
pierwszy ofi cer. 

W Polsce stali-
nowskiej Borchardt 
otrzymał zakaz 
pływania. Zarabiał na życie pracując 
w instytucjach kształcenia i wychowa-
nia morskiego: Państwowym Centrum 
Wychowania Morskiego, Technikum 
Rybołówstwa Morskiego, Szkole Rybo-
łówstwa Morskiego. W ostatnich latach 
życia zawodowego wykładał w Wyższej 
Szkole Morskiej w Gdyni. 30 listopada 
1970 r. Przeszedł na emeryturę. 

Po powrocie do Polski Karol Bor-
chardt zamieszkał w Gdyni. Spędził 
w tym mieście ostatnie 37 lat życia. 
Mieszkał w nadbudówce willi na Ka-
miennej Górze, przy ul. Mickiewicza 16. 
Stąd miał przepiękny widok na morską 
Gdynię, dzisiejszy Skwer Kościuszki. 
Mieszkał samotnie. Stronił od uciech 
tego świata. Całe życie pozostawał 
bezpartyjny. Jego wzorcem ideowym 
pozostawał Józef Piłsudski, chociaż nie 
mógł tego publicznie okazywać. 

Zmarł 20 maja 1986 r. Został po-
chowany na Cmentarzu Witomińskim, 
w umiłowanej Gdyni.

W końcu lat 50. Karol Borchardt 
zaczął publikować swoje pierwsze opo-
wiadania w czasopismach morskich, 
jak np.: „Morze”, „Tygodnik Morski”, „Li-
tery”. W 1960 r. wydał kultową książkę 
marynistyczną „Znaczy Kapitan”. Do-
czekała się ona wielu i wysoko nakła-
dowych wydań i przekładów na języki 
obce. „Znaczy Kapitan” był kilkakrot-
nie nagradzany i wyróżniany. Za życia 
Karol Borchardt wydał także cenione 
i popularne, książki „Krążownik spod So-
mosierry” (1963) oraz „Szaman Morski” 
(1986). Po śmierci autora wyszedł zbiór 
opowiadań „Kolebka nawigatorów”. 

Karol Borchardt nie stronił od spot-
kań poświeconych tradycjom, historii 
i jubileuszom morskim. W popularnych 
programach telewizyjnych „Gawędy 
wilków morskich” i „Latający Holender” 
popularyzował sprawy morskie i wizję 
„narodu morskiego”. 

Karol Borchardt poświęcił swoje ży-
cie morzu i sprawom morskim. Zyskał 
sławę jako kapitan żeglugi wielkiej. 
Duże zasługi położył dla szkolnictwa 
morskiego. Wychował kilka pokoleń 
młodzieży w duchu umiłowania mo-
rza. Jego niezwykle popularne książki 
propagowały świat przygody oraz etos 
narodu morskiego. Jego umiłowanym 
miastem była Gdynia. Doceniły to obec-
ne władze Gdyni. Pamięć o wielkim ka-
pitanie i sławnym pisarzu jest także pie-
lęgnowana w Tczewie, siedzibie Szkoły 
Morskiej w latach 1920-1930. W Gdyni, 
Gdańsku i w Tczewie imię Karola Bor-
chardta nadano szkołom i ulicom.

Jan Kulas
poseł na Sejm RP

 

Region

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. 

angielski   na różnych  poziomach –  od 
kursów dla początkujących do kursów  cer-
tyfi kacyjnych, m.in. maturalne, Business 
English, specjalistyczne dla fi rm,  inten-
sywne kursy wakacyjne 

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

2. Kurs „Instruktażowy dla 
kierowników placówek 
wypoczynku dla 
dzieci i młodzie-
ży” – 10 godz. 

3. kursy przygo-
t o w u jąc e 
do matury 
– 60 godz.   

IV Kursy  przygotowawcze

I stopnia
1. MS  WINDOWS, MS WORD, MS 

EXCEL, INTERNET – 75 godz.
2. MS  WINDOWS, MS WORD, INTERNET 

– 40 godz.-
II stopnia 

1. Tworzenie stron WWW – 25 godz.
2. MS EXCEL – 25 godz.
3. Grafi ka komputerowa: COREL DRAW, 

POWER POINT – 40 godz.

Centrum  
Edukacji Dorosłych
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Tczewie
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1,  
Tel. 532-13-97, 531-69-50, 777-52-75, fax: 777-62-86

I Kursy fi nansowo-księgowo-
kadrowo-biurowe

Zaprasza na kursy

II Kursy komputerowe

III Kursy języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, 

hiszpańskiego

Z działalności posła Ziemi Tczewskiej Jana Kulasa

Karol Borchardt – oświadczenie poselskie
Poseł Jan Kulas złożył w sejmie 

oświadczenie poselskie poświęcone 
Karolowi Olgierdowi Borchardtowi, 
sławnemu kapitanowi żeglugi wiel-
kiej, uznanemu pisarzowi, autorowi 
kultowej powieści marynistycznej pt. 
„Znaczy Kapitan” oraz wychowawcy 
kilku pokoleń polskiej młodzieży. 

Karol Borchardt urodził się 25 mar-
ca 1905 r. w Moskwie. Był synem leka-
rza i urzędniczki. Jednak matce Marii 
(z Raczkiewiczów) zawdzięczał wycho-
wanie i utrzymanie. 

W dzieciństwie Karol Borchardt 
wraz z matką przebywał kilka lat w Pa-
ryżu. Dobrze opanował język francuski. 
Następnie blisko 15 lat mieszkał w Wil-
nie. W młodości był znany z czupurne-
go charakteru i miewał kłopoty z nauką. 
Trudności związane z I wojną światową 
nie ominęły młodego Karola. Pozbawio-
ny na ponad rok opieki matki (wskutek 
aresztowania przez Niemców) zmu-
szony został do samotnego bytowania 
w ciężkich warunkach. 

W wojnie polsko-radzieckiej, jako 15-
latek, stanął wraz z harcerzami w obro-
nie Ojczyzny. Za bohaterską postawę 
otrzymał w 1920 r. Krzyż Walecznych. 
Po zakończeniu zmagań wojennych 
powrócił do nauki. W 1924 r., w Wilnie, 
ukończył Gimnazjum Humanistyczne 
im. Adama Mickiewicza. Maturę zdał 
z bardzo dobrymi wynikami. W 1924 r. 
nie dostał się do Państwowej Szkoły 
Morskiej w Tczewie. Bez entuzjazmu 
przez rok studiował prawo na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W 1925 r. Karol Borchardt został 
przyjęty do wymarzonej Szkoły Mor-
skiej w Tczewie. Zgłębiał wiedzę na Wy-
dziale Nawigacyjnym. Bez problemów 
ukończył Szkołę Morską po 3 latach 
nauki i praktyki. Do serca przypadły mu 
szczególnie rejsy na statku szkolenio-
wym „Lwów”. Swoje życie postanowić 
spędzić jako marynarz. 

W 1928 r. Karol Borchardt ożenił się 
z Karoliną Iwaszkiewiczówną. Małżeń-
stwo nie należało do udanych. Karol ży-
wił jednak bliskie uczucie do jedynego 
dziecka – córki Danuty. 

Służbę morską rozpoczynał Borchardt 
jako starszy marynarz. Po kilku latach 
praktyki w 1936 r. otrzymał dyplom kapi-
tana żeglugi wielkiej. Następnie pływał na 
kilku polskich transatlantykach: „Polonia”, 
„Pułaski”, „Kościuszko” i „Piłsudski”. 

Wybuch II wojny światowej zastał 
Borchardta w rejsie szkolnym na „Da-
rze Pomorza” po Bałtyku. Przez Sztok-
holm i Morze Północne przedostał się 
na wyspy brytyjskie. Następnie pływał 
na transportowcach wojennych. Przeżył 
zatopienie dwóch statków - „MS Piłsud-
ski” i „MS Chrobry”. W 1941 r. otrzymał 
Krzyż Walecznych.

 Rany wojenne uniemożliwiły na pe-
wien czas pływanie Karola Borchardta. Za-
jął się organizacją polskiego szkolnictwa 
morskiego w Wielkiej Brytanii. Był nawet 
dyrektorem gimnazjum i liceum morskiego 
w Landwood. Po zakończeniu wojny Bor-
chardt dorabiał przez pewien czas, pracu-
jąc w angielskiej linii żeglugowej.
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W dniach 5-17 czerwca 1999 r. Jan 
Paweł II odwiedził po raz kolejny swoją 
Ojczyznę. W trakcie pielgrzymki był tak-
że obecny na Ziemi Pomorskiej. Mogli-
śmy się z Nim spotkać w Gdańsku-So-
pocie, Pelplinie i Elblągu (5-6 czerwca 
1999 r.). Dzięki temu mieszkańcy Po-
morza, Warmii i Mazur mogli uczestni-
czyć w tym wielkim wydarzeniu, jakim 
było spotkanie z Papieżem – Polakiem. 

W dziesięciolecie Pielgrzymki Po-
morskiej powstaje kolejna publikacja 
z serii „Moje spotkania z papieżem 
Janem Pawłem II”. Zamierzeniem Ze-
społu Redakcyjnego jest zachowanie 
wspomnień i refl eksji, które towarzyszy-
ły temu wydarzeniu. Byliśmy naocznymi 
świadkami tych wspaniałych wydarzeń. 
Zatem to na nas ciąży obowiązek za-
chowania prawd przekazanych przez 
Papieża – Polaka kolejnym pokoleniom. 
Powyższe opracowanie może być ku 
temu dobrą okazją.

Ogólna koncepcja książki została 
skonsultowana z biskupami miejsca, do 
których pielgrzymował Ojciec Święty: 
Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim 
Sławojem Leszkiem Głódziem, Bisku-
pem Elbląskim Janem Styrną oraz Bi-
skupem Pelplińskim Janem Bernardem 
Szlagą. Uzyskaliśmy życzliwe słowa 
wsparcia i zachęty!

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie 
swoich wspomnień, które ocalą od za-
pomnienia nasze spotkania z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II. Teksty pro-
simy przesyłać drogą elektroniczną na 
adres: (biuro@jankulas.pl) lub pocztą: 
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jana 
Kulasa, ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew. 
Uprzejmie prosimy o zachowanie termi-
nu do 31 maja 2009 r.

Aby opracowanie spełniło swój 
cel, postanowiliśmy zaproponować 
pewne wskazówki, które mogą, choć 
nie muszą, zostać przez Państwa wy-
korzystane. Niewątpliwie należą do 
nich osobiste wspomnienia (przeżycia 
i spostrzeżenia) dotyczące pielgrzymki, 
w tym przygotowań, organizacji i oso-
bistego przebiegu pielgrzymki. Warto 
przypomnieć przesłanie pielgrzym-
ki oraz towarzyszącą jej atmosferę 
(w tym hasła i zawołania). Z punktu wi-
dzenia opracowania cenne wydają się 
być zmiany, które dokonały się w nas 
samych po pielgrzymce. Warto również 
odnieść się do tego, jakie przesłanie my 
– pokolenie Jana Pawła II – powinniśmy 
przekazać młodszym pokoleniom. 

Wszystkie te i inne informacje mogą 
wzbogacić publikację pt. „Moje spotka-
nia z papieżem Janem Pawłem II. X-
lecie Pielgrzymki Pomorskiej do Gdań-
ska-Sopotu, Pelplina i Elbląga”.

Z oczywistych powodów prosimy 
o podanie podstawowych danych: imię 
i nazwisko, wiek, wykształcenie, gmina, 
województwo ... Z góry bardzo dzięku-
jemy za przekazanie osobistego świa-
dectwa z spotkania z papieżem Janem 
Pawłem II. Bóg zapłać!

w imieniu Zespołu Redakcyjnego
Jan Kulas (poseł na Sejm RP)

Moje spotkania z JP II

X-lecie Pielgrzymki 
Pomorskiej 

XII Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA Tczew 2009

Mniej hucznie, ale z atrakcjami
XII Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA Tczew 2009 odbędzie się w dniach 22-

23 maja br. Będzie skromniejszy, ponieważ organizatorzy skupiają się już na przy-
gotowaniach do przyszłorocznego festiwalu – w Roku Jubileuszowym 2010.

Wystąpi 12 zespołów – z Ukrainy, Ło-
twy, Izraela oraz z różnych regionów Pol-
ski. Tegoroczną nowością będzie festyn 
– „Muzyka dla rodzin”. W ramach festynu 
odbędzie się koncert laureatów festiwalu, 
koncert gwiazd, organizatorzy zapowia-
dają też wiele atrakcji – niespodzianek. 

Jako gwiazda festiwalu wystąpi 
coverowy zespół Ramolsi, grający naj-
większe przeboje lat 70-, 80- i 90-tych. 
Zaproszenie na festiwal otrzymał także 
wirtuoz harmonijek ustnych z Podlasia 
zwany „Jankiem Muzykantem”.

Festiwal FAMILIA organizuje Funda-
cja Domu Kultury wspólnie z Urzędem 
Miejskim oraz Centrum Kultury i Sztuki. 

Program festiwalu:

Piątek 22 maja
–  godz. 10.00 – koncert konkursowy 
 cz. I (sala CKiS)
–  godz. 15.00 – koncert konkursowy 

cz. II (sala CKiS)
Sobota 23 maja

–  godz. 16.00 – Festyn „MUZYKA 
DLA RODZIN” (Park CKiS)

–  ogłoszenie wyników festiwalu
–  wręczenie nagród
–  koncert gwiazd festiwalu
–  niespodzianki, atrakcje

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Stare zawody w Fabryce Sztuk

Celem komplementarnym warszta-
tów jest popularyzacja dziedzictwa 
kultury ludowej Kociewia oraz wzmoc-
nienie poczucia tożsamości regionalnej 
Kociewiaków. Jest to również działanie 
ukierunkowane na zachowanie stare-
go, częstokroć ginącego już rzemiosła 
ludowego.

Projekt adresowany jest do dzieci 
i młodzieży z Kociewia, w tym osób nie-
pełnosprawnych – również dorosłych. 
Poprzez aktywne uczestnictwo w zaję-
ciach uzyskają możliwość zapoznania 
się z tradycyjnym rękodziełem i wzor-
nictwem Kociewia, elementami historii 
regionu, jak również zdobędą szansę 
kształtowania swojej wrażliwości arty-
stycznej i rozwoju zdolności manual-
nych. Odbędą się również pokazowe 

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły „Fabryka Sztuk” 
w Tczewie oraz Fundacja Domu Kultury serdecznie zapraszają na warsztaty 
rzemiosła ludowego realizowane w ramach Projektu „Stare zawody w Fabry-
ce Sztuk”. Projekt uzyskał dofi nansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego ze środków Programu Dziedzictwo Kulturowe.

warsztaty dla nauczycieli regionalistów.
Projekt realizowany będzie od kwiet-

nia do grudnia 2009 r. Przeprowadzone 
zostaną warsztaty malowania na szkle, 
tkactwa, bursztyniarstwa i garncar-
stwa oraz wyjazdowe warsztaty rzeź-
biarstwa ludowego. Zajęcia prowadzić 
będą uznani na Kociewiu twórcy ludowi, 
rzemieślnicy i instruktorzy.

Na zakończenie projektu – w grudniu 
2009 r. – zostanie zorganizowana kon-
kursowa ekspozycja prac wykonanych 
przez uczestników zajęć. Dla laureatów 
przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Informacje: Barbara  Abdułchali-
mow, tel. 058 530 44 84, Kamila Gillme-
ister, tel. 058 530 44 85

Zapisy (grupy zorganizowane):
Aleksandra Kicińska, tel. 058 530 44 81
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W konkursie 
zorganizowanym 
przez Gimna-

zjum nr 2 w Tcze-
wie oraz Pracownię 
Edukacji Ekologicz-
nej Urzędu Miejskie-
go z okazji zbliżają-

cego się Dnia Ziemi 
wzięli udział laureaci szkolnych 
konkursów ekologicznych, które odbyły 
się szkołach podstawowych oraz gim-
nazjach. 

Miejskie eliminacje były ostatnim 
etapem, który miał na celu wyłonienie 
uczniów o największej wiedzy z dziedzi-

Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

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

WYNIKI X MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ny ekologii i ochrony środowiska natu-
ralnego. W konkursie wzięło udział:

 18 uczniów szkół podstawowych 
 20 uczniów gimnazjów

Uczniowie biorący udział w kon-
kursie wykazali się nie tylko wiedzą i 
umiejętnościami z zakresu ekologii, ale 
także ogólnym oczytaniem dotyczącym 
tematyki eliminacji.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Katarzyna Świątkowska – przewod-

nicząca
2. Anna Peichert – członek
3. St. Karolina Lidzbarska – członek
stwierdziła, że największą wiedzą wy-
kazali się:

LAUREACI KONKURSU 
ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I MIEJSCE: Mateusz Karcz z kl. 5 c,
SP nr 5, 
nauczyciel: Anna Kwella-Manikowska
II MIEJSCE: Jakub Wyka z kl. 5 f
SP nr 12, nauczyciel: Ewa Link
III MIEJSCE: Zuzanna Balcerzak z kl. 5 f 
SP nr 12, nauczyciel: Ewa Link

WYRÓŻNIENIA:
Dominika Rynkiewicz z kl. 5 f z SP 12
Jakub Ossowski z SP 11
Mateusz Górski z kl. 6 e z SP 10
Łukasz Fabich z kl. 6 a z SSP 2

II  edycja  konkursu na dyktando
„Przyrodnicze zmagania z ortografi ą”

W tym roku szkolnym do konkursu 
„Przyrodnicze zmagania z ortografi ą” 
przystąpiło 79 uczniów, którzy starto-
wali w dwóch etapach.

I etap polegał na ułożeniu przez 
ucznia tekstu dyktanda o tematyce 
przyrodniczej, ekologicznej. 

Komisja kierowała się regulaminem 
oraz ustalonymi kategoriami oceny prac 
(elementy przyrodniczo – ekologiczne, 
zachowane elementy określonej formy, 
oryginalność/samodzielność, nagroma-
dzenie wyrazów trudnych ortografi cz-
nie, poprawność językowa).

W II etapie konkursu uczniowie pisali 
dyktanda. Wszyscy uczniowie prezento-
wali wysoki poziom umiejętności ortogra-
fi cznych, ale w każdej kategorii komisja 
musiała wybrać najlepiej napisany tekst. 
Decydowała liczba błędów ortografi cznych, 
a w dalszej kolejności – interpunkcyjnych. 

W kategorii szkół podstawowych 
(dyktando o przyrodniczej wyprawie na 
grzyby autorstwa Jakuba Maja ze Szko-
ły Podstawowej nr 12) 
I miejsce – KRZYSZTOF BARTO-
SZEWSKI ze Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2

W kategorii gimnazjów (dyktando 
o rodzinie Bożydarów z Grzechotkowa 
i ich działaniach na rzecz środowiska au-
torstwa Anety Bulczak z Gimnazjum nr 1)
I miejsce – DAMIAN TRELA z Gimna-
zjum nr 1

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych (dyktando „Raptularz druha Ma-
teusza” o przyrodniczej wędrówce po 
pięknych zakątkach naszego kraju, au-
torstwa Mateusza Mazurka z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych)
I miejsce – JUSTYNA SZCZEŚNIAK 
z Zespołu Szkół Katolickich

Po zakończeniu wszystkich etapów konkursu, decyzją komisji laureatami konkursu zostali:
Lp. Nazwisko i imię Etap konkursu Szkoła, klasa Wynik

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. Jakub Maj

I ETAP

SP 12 kl. VI F I MIEJSCE
2. Julia Puczka SP 12 kl. IV D II MIEJSCE
3. Agata Moszyńska SP 10 kl. V C III MIEJSCE
4. Maciej Lidzbarski SP 12 kl. VI F WYRÓŻNIENIE
5. Daria Sztalka SP 5 kl. V B WYRÓŻNIENIE
6. Krzysztof Bartoszewski II ETAP SSP 2 kl. V A I MIEJSCE

GIMNAZJA
1. Aneta Bulczak 

I ETAP
Gimnazjum nr 1 kl. I D I MIEJSCE

2. Agnieszka Guz Gimnazjum nr 1 kl. III J WYRÓŻNIENIE
3. Damian Trela II ETAP Gimnazjum nr 1 kl. III D I MIEJSCE

SZKOŁY PONADGIMNZJALNE
1. Mateusz Mazurek

I ETAP

Zespół Szkół Ekon. kl. I TG I MIEJSCE
2. Tomasz Gołombek Zespół Szkół Ekon. kl. II H II MIEJSCE
3. Gabriela Gretkowska Zespół Szkół Ekon. kl. I EB III MIEJSCE
4. Justyna Szcześniak II ETAP Zespół Szkół Katolickich I MIEJSCE

Komisja gratuluje laureatom oraz składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu.

IX EDYCJA
– w tym numerze

I miejsce
Marta Watza
Gimnazjum nr 1 w Tczewie, kl. I D
Temat: Nikt nie lubi, gdy jest za gorąco, 
czyli o efekcie cieplarnianym.

Nie wiem, czy wiesz przyjacielu,
Że jesteś przyczyną problemów wielu.
Ja również nie jestem bez winy,
Stąd dzisiaj moje wypociny.
Sprawa dotyczyć będzie przyrody,
Jej naprawy i ochrony.
Szczególnie jest bardzo ciekawy,
Głośny ostatnio efekt cieplarniany.
Czy wiesz,co to takiego?
To rezultat działań człowieka głupiego,
Który dla własnej wygody,
Zapomniał o ochronie przyrody.
Wycinał lasy, jeździł samochodami
I nie przejmował się trującymi spalinami.
Budował fabryki, które kominami
zanieczyszczały atmosferę cuchnącymi 
gazami.
Dzięki nim powiększa się dziura ozonowa.
Bardzo niebezpieczna dla ludzi jest ona.
Przez nią dostają się na Ziemię
Szkodliwe, ultrafi oletowe promienie.
Wywołują one nowotwory skóry,
Ale niektórzy uważają to za bzdury.
W rezultacie na Ziemi zrobiło się cieplej,
Niektórzy są w błędzie myśląc, że to lepiej.
Znikną nam lodowce oraz lądolody,
Skąd wówczas weźmiemy życiodajnej wody?
I ludziom dalej obojętna jest przyroda,
Ważne są inne rzeczy i ich wygoda.
Jednak coraz mniej ludzi się śmieje,
Bo widzą, co się wokół nich dzieje.
Próbują tłumaczyć, jak ważne jest środowisko
I trzeba posprzątać to nasze śmietnisko.

My również możemy złu się przeciwstawić,
Chociażby aerozole na półkę odstawić.
Segregujmy śmieci, sadźmy młode drzewa,
Przecież dużo czystego powietrza nam 
trzeba.
Po co nam ropa, oleje, benzyna,
Wykorzystajmy nieszkodliwe biopaliwa!
Chrońmy więc przyrodę po wsze czasy,
Powietrze, rzeki, morza i lasy!
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LAUREACI KONKURSU Z GIMNAZJÓW: 
 

I MIEJSCE: Ewa Śliwa z kl. 3 D,
Gimnazjum nr 1, nauczyciel: H. Grabowska
II MIEJSCE: Patrycja Szwaczka z kl. 3
Gimnazjum nr 1, nauczyciel: A. Olszewska
III MIEJSCE: Mariusz Wiese z kl. 3 A
Gimnazjum Katolickie, 
nauczyciel: Anna Samulewicz

WYRÓŻNIENIA: 
Sonia Janusz z kl. 3 A, Gimnazjum nr 2,
nauczyciel: Katarzyna Świątkowska
Patrycja Sikorska z kl. 2 D, Gimnazjum 
nr 1, nauczyciel: Hanna Grabowska

Serdecznie gratulujemy laureatom 
oraz ich nauczycielom.

I GIMNAZJÓW

„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” 
nagrodzone prace w kategorii gimnazja
II miejsce
Joanna Czechura 
Gimnazjum nr 1 w Tczewie, kl. I E
Temat: Moja rzeka, moje morze, moja 
planeta.

Ratujmy Ziemię !

Los Ziemi staje się nieważny
Człowiek traci swoje serce
Zginiemy, gdy zacznie tak myśleć każdy
I szans na życie nie dostaniemy więcej.

Już wkrótce śnieg nie będzie taki biały
A niebo niebieskie
Szarością pokryje się świat cały
Choć nikt z nas wcale tego nie chce.

W naszych sercach istnieje wciąż nadzieja,
Że uda się naszą przyszłość uchronić,
Że niebieską planetą nadal będzie Ziemia
A jej rany mogą się zagoić.

Gdy widzę strumień, las lub morze
I istoty tak pełne radości,
To chcę uchronić szczęście tych stworzeń
I pragnę, by na Ziemi znów spokój zagościł.

Niech każdy z nas pamięta,
Że człowiek może żyć tylko na niej.
Bez nas poradzą sobie rośliny i zwierzęta
A nam bez nich nic już nie zostanie.

Kraina lodu i śniegu. Popularna wśród 
dzieci za sprawą jednego z jej mieszkań-
ców – Św. Mikołaja. Nie ma chyba na świe-
cie dziecka, które nie słyszałoby o Laponii. 
Głośno o niej szczególnie w okresie świąt 
Bożego Narodzenia. Wtedy to maluchy 
wyczekują Gwiazdki i prezentów pod cho-
inką, jakimi co roku Mikołaj ich obdarowu-
je. Jednak życie tutaj, w Laponii, toczy się 
przez cały rok i nie jest tak do końca tak 
bajkowe i radosne, jak to rodzice często 
przedstawiają swym pociechom...

Do Świąt jeszcze parę miesięcy, ale w 
pracowni elfów zabawki produkowane są 
na długo przed Gwiazdką. Tyle dzieci na 
świecie czeka na prezenty, więc musi być 
coś dla każdego. Mikołaj właśnie miał za-
miar uciąć sobie popołudniową drzemkę, 
kiedy usłyszał pukanie do drzwi. Otworzył 
i w progu ujrzał Henia, misia polarnego. 
Zaprosił gościa do środka i zapytał: 

– Co cię, przyjacielu, do mnie spro-
wadza? 

– Przyszedłem tu w bardzo ważnej 
sprawie. Wszystkie zwierzęta cierpią z 
powodu ocieplenia się klimatu naszej pla-
nety. Efekt cieplarniany to poważne zagro-
żenie dla nas – tłumaczył niedźwiadek. 

– Tak, wiem, nikomu nie jest łatwo. 
Cała Ziemia ma z tym problem – powie-
dział Mikołaj.

– Właśnie. Trzeba coś z tym zrobić. 
Przecież musi być jakieś rozwiązanie 
– przekonywał Henio.

– Tak, jest, ale, przyjacielu my za dużo 
nie możemy. Pomyśleć o tym powinni ci, 
co się do tego przyczyniają. My żyjemy 
w zgodzie z naturą, ale nie wszędzie na 
świecie tak jest – odparł staruszek.

– Ech, ale nie możemy tak siedzieć 
bezczynnie. Grozi nam wyginięcie! – wy-
krzyknął gość.

– Wiem, wiem... Macie jakiś pomysł? 
– zapytał Mikołaj.

– Niestety, nie.. Myśleliśmy, że może 
ty... – wyznał miś nieśmiało.

– Dobrze, pomyślę o tym – obiecał 
brodaty starzec. Henio wyszedł, a Mikołaj 
długo zastanawiał się, co by zrobić w tej 
sprawie. W końcu był już tak zmęczony, 
że zasnął.

Następnego dnia, jadąc do elfów, aby 
zobaczyć, jak im idzie praca, zatrzymał 
się niedaleko Kryształowego Wzgórza, 
gdyż zobaczył małego, płaczącego polar-
nego liska. 

– Co się stało mały? Czemu pła-
czesz? – zapytał. 

– Tu była moja ulubiona mała górka 
do zjeżdżania, ale stopniała, bo jest za 
ciepło – wyszlochał maluch. 

– Ojej, tak mi przykro, ale nie martw 
się, znajdziesz inną górkę, może nawet 
lepszą! A gdzie twoi rodzice? – zapytał 
Mikołaj.

– Tutaj, zaraz na Kryształowym Wzgó-

rzu – poinformował pingwinek. 
Mikołaj udał się na wzgórze. Było tam 

wiele zwierząt. Smutne i przygnębione 
spotkały się w tym miejscu, żeby omówić 
sprawę topnienia lodów, wyginięcia poży-
wienia i innych zwiastunów ocieplenia się 
klimatu. Gdy zobaczyli staruszka w czer-
wonym płaszczu, ucichli. Podszedł do nie-
go renifer Rudolf i powiedział zmartwiony: 

– Jest nam coraz trudniej znaleźć poży-
wienie. Jak tak dalej pójdzie, to nie będzie-
my mieli siły ciągnąć twych sań po świecie. 

– My też z trudem znajdujemy po-
karm, topnieją kry lodowe, z których po-
lujemy. To przykre, ale słyszeliśmy już o 
takich przypadkach, że niedźwiedź zjadł 
niedźwiedzia – wyznał niedźwiadek Be-
nio. Mikołaj był bardzo zmartwiony tym, 
co usłyszał. W pewnej chwili do jego nóg 
przyczłapał pingwin Stefan. 

– Też nie mamy tu warunków, jakie 
powinniśmy mieć, żeby dobrze żyć. Boi-
my się, że wywiozą nas do ogrodów zoo-
logicznych, a przecież naszym miejscem 
jest Laponia; tu nasze środowisko natu-
ralne – żalił się. 

– To przecież nie nasza wina ten efekt 
cieplarniany. My nie jeździmy samocho-
dami, które zostawiają po sobie tyle spa-
lin, nie stawiamy fabryk, przez które do 
atmosfery dostają się szkodliwe dymy, 
nie wycinamy lasów. To wszystko robią 
ludzie, a cierpią na tym wszyscy, również 
my – skarżyła się foka Zosia. 

– My dbamy o to, aby dzieci dostały 
prezenty na czas. Latamy z tobą po ca-
łym świecie, żeby podarkami sprawić lu-
dziom radość, ci jednak o nas w ogóle nie 
myślą, nie przejmują się nami – wtrącił 
jeden z reniferów. 

Kiedy zwierzątka tak się żaliły, Mikoła-
jowi przyszedł do głowy pewien pomysł... 

– Co myślicie o napisaniu książecz-
ki, małej książeczki o was, o zwierzętach 
polarnych i szkodach, jakie ponoszą za 
sprawą efektu cieplarnianego, do którego 
się przecież nie przyczyniają. Książeczki 
dołączone byłyby do każdego prezentu. 

– Świetny pomysł! – krzyknęła Zosia. 
Zaraz zawtórowała jej reszta zwierząt. 
Były zachwycone, pomysł bardzo im się 
podobał. Mikołaj był z siebie zadowolony.

– Bardzo się cieszę, kochani, że wam 
się podoba. Pojadę teraz do elfów poin-
formować ich o wszystkim. Spotkamy się 
jutro w tym miejscu, żeby omówić sprawę 
napisania książki. Do zobaczenia! – po-
wiedział i pojechał zadowolony. Elfy także 
wyraziły zachwyt nad pomysłem Mikołaja.

– Ty to masz pomysły! – krzyknął z 
podziwem elf Marian. 

Mikołaj podziękował i pożegnał się. 
Czekał go ciężki wieczór, a następnie pe-
łen zajęć dzień. To w ogóle będzie praco-
wity czas. Napisanie takiej książki to nie 
lada wyzwanie. Mikołaj i zwierzęta praco-
wali tak zawzięcie, że po paru tygodniach 
książka była napisana, gotowa do druku. 
Tytuł brzmiał „Nikt nie lubi, gdy jest za go-
rąco, czyli o efekcie cieplarnianym”, a na 
okładce widniało piękne zdjęcie zwierząt 
polarnych. Wszyscy byli z siebie bardzo 
dumni. Mieli nadzieję, że uświadomi to 
ludziom, że to nie tylko ich problem, gdyż 
na świecie są bezbronne zwierzęta, które 
naprawdę nie dają sobie z tym rady. W 
grudniu zwierzęta pomagały jeszcze pa-
kować książeczki do każdego prezentu. 

III miejsce
Natalia Środa
Gimnazjum nr 1 w Tczewie, kl. III B
Temat: Nikt nie lubi, gdy jest za gorąco, 
czyli o efekcie cieplarnianym.

 
Prace wszystkich laureatów 

opublikowano na www.pee.tczew.pl 
w zakładce KONKURSY



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

18

w tej ostatniej 
z wymienio-
nych podjął 
wspó łpracę 
z redakcją 
telewizyjne-
go „Pegaza”. 
Przez dwa 
lata pełnił 
również funk-
cję dyrektora 
programowego kinematografi  polskiej. 
Podczas swojej kadencji skierował do 
produkcji m.in. kultowy fi lm Andrzeja 
Wajdy „Człowiek z żelaza”.

Michał Misiorny przejawiał także 
talent pisarski. W swoim dorobku miał 
dziesięć pozycji książkowych w tym 
„Słowniczek teatru współczesnego”, 
„Listy miłosne dawnych Polaków”. Swo-
je przywiązanie do rodzinnego miasta 
wyraził w powieści „Sambora róg No-
wej”, w której nawiązał do miesiąca 
spędzonego w piwnicy podczas bom-
bardowania Tczewa. Ponadto działał 
jako tłumacz literatury niemieckiej.

Po przejściu na emeryturę współ-
pracował z „Przeglądem Tygodniowym” 
pod pseudonimem Michał Struczyński. 
Zmarł 2 listopada 2005 r. Spoczywa na 
cmentarzu starym w Tczewie w grobie 
rodzinnym. 

Michał Maryniak

Bibliografi a:
Ziółkowski J., Z łezką w oku o Tczewie, 

Dziennik Tczewski, 12 X 2001.
Ziółkowski J., Pożegnanie z Michałem Mi-

siornym, Dziennik Bałtycki, nr 260, 8 XI 2005.
Glinkowski C., Przywróćmy pamięć, 

Tczew 2008
Ziółkowski J., Drogi do sukcesu, Tczew 

1997.

tuły Katedralnej 
Chełmińskiej.

Po wielu 
latach ciężkiej 
i owocnej pra-
cy w Tczewie, 
w 1972 r. został 
p r z e n i e s i o n y 
w stan spoczyn-
ku. Jego następ-
cą został ksiądz 
Józef Rocławski. 
Trzy lata póź-
niej, w wyniku 
ciężkiej choroby, 
ks. Władysław Młyński zmarł. Mottem 
jego życia mogą być słowa, która wypo-
wiedział zostając prałatem honorowym 
Jego Świątobliwości Ojca Świętego Pa-
wła VI: „Człowiek żyjąc długo w Koście-
le, może wielu rzeczy dokonać”. 

Piotr Paluchowski

Na podstawie: 
J. Więckowiak, Kościół katolicki 

w Tczewie, Pelplin 2001.

Historia

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Wielu mieszkańców naszego mia-
sta wspomina postać Michała Misior-
nego. Jeszcze kilka lat temu przecha-
dzał się on po ulicach naszego miasta, 
odwiedzał groby bliskich na tczewskich 
cmentarzach. Tczewianie rozpoznawali 
w nim popularnego telewizyjnego re-
daktora „Pegaza”. Michał Misiorny był 
dziennikarzem, krytykiem teatralnym, 
tłumaczem i pisarzem. Do dzieciństwa 
i lat młodości spędzonych w Tczewie 
miał ogromny sentyment. To tu zakieł-
kowała większość jego zainteresowań, 
które później rozwinął w trakcie długiej 
kariery zawodowej.

Michał Misiorny urodził się w 1933 r.
w Inowrocławiu. Jego ojciec był ko-
lejarzem, matka z domu Struczyńska 
pochodziła z rodziny o korzeniach szla-
checkich. Jeden z pradziadów pana 
Michała walczył w powstaniu listopado-
wym. W wyniku internowania na terenie 
zaboru pruskiego osiadł na Kociewiu. 
Jego syn Augustyn walczył w szere-
gach armii pruskiej podczas zwycięskiej 
wojny z Francją w 1870 r. Za przykład-
ną służbę rodzina dostała prawo do 
pisania przed nazwiskiem „von”, które 
było przynależne stanowi rycerskiemu 
w Prusach. Jego babcia położyła pod-
waliny fi rmy handlowej w Tczewie, która 
w okresie międzywojennym dysponowa-
ła już znacznymi środkami. Dobrze roz-
wijające się przedsiębiorstwo rodzinne 
zostało zniszczone przez działania wo-
jenne. Ostateczny zaś koniec związany 
był z pozbawieniem przez PRL praw 
właścicieli do własności prywatnej.

Tragiczna dla rodziny Misiornych 
okazała się druga wojna światowa. Oj-
ciec, naczelnik stacji w Smętowie, jak 
wielu polskich urzędników państwo-
wych został zamordowany przez woj-

Władysław Młyński, przyszły pro-
boszcz tczewskiej parafi i pod wezwa-
niem św. Józefa, urodził się w Załakowie 
w powiecie kartuskim. Syn Jana i Łucji 
przyszedł na świat 21 marca 1894 r. 

Pochodził z rodziny rolników, jed-
nakże swoje życie pragnął związać 
z kościołem katolickim. Najpierw uczył 
się w progimnazjum „Collegium Maria-
num” znajdującym się w Pelplinie. Na-
stępnie kontynuował edukację w Gim-
nazjum Klasycznym w Wejherowie. Tuż 
przed wybuchem pierwszej wojny świa-
towej, w marcu 1914 r., zdał egzamin 
maturalny. Zgodnie ze swoją wolą, jesz-
cze w tym samym roku, podjął naukę 
w pelplińskim Wyższym Seminarium 
Duchownym. Niestety nawałnica wo-
jenna spowodowała, że ukończył je do-
piero w 1922 r. 9 lipca 1922 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. 

Pierwszą parafi ę, do jakiej został 
oddelegowany była Chełmża koło To-
runia. Następnie jako wikary służył 
w Nowym Mieście Lubawskim, Rajko-
wach pod Pelplinem i Subkowach. Pięć 

Michał Misiorny (1933-2005)

Władysław Młyński (1894-1975)

ska niemieckie. Po roku 1945 rodzina 
starała się odbudować fi rmę na terenie 
Tczewa, jednak jak już wspomniano, 
działania te nie mogły zakończyć się 
powodzeniem. W naszym mieście przy-
szły redaktor telewizyjny rozpoczął edu-
kację. W 1951 r. zdał maturę. Działał 
w Związku Harcerzy Polskich. Brał 
udział w incydencie w 1948 r. podczas 
zjazdu harcerstwa w Szczecinie – ze-
brani skandowali nazwisko Stanisława 
Mikołajczyka, przywódcy PSL, ignoru-
jąc jednocześnie PRL-owskie władze. 

Podczas nauki zetknął się po raz 
pierwszy z zawodem dziennikarza. Jego 
koledzy z klas licealnych wydawali ga-
zetę „Młode Życie”. Wśród redaktorów 
tej gazety byli Janusz Pasierb, profesor 
i poeta, oraz Rajmund Zawadzki, póź-
niejszy sekretarz „Gazety Pomorskiej”. 
Dzięki uczestnictwu w harcerskim Te-
atrze prowadzonym przez Stanisława 
Biernackiego, przedwojennego krytyka 
teatralnego z Warszawy, poznał tajniki 
aktorstwa. Wystawiane przez harce-
rzy „Śluby Panieńskie” odniosły spory 
sukces. Nie dziwi zatem decyzja, jaką 
podjął po maturze. Planował rozpocząć 
naukę w szkole teatralnej. Być może 
fatalana opinia polityczna, jakiej dorobił 
się... domalowując długą brodę Lenino-
wi, pokrzyżowała mu te plany.

Przez rok pracował jako nauczy-
ciel w Jantarze oraz współpracował 
z „Dziennikiem Bałtyckim”. Podczas 
studiów w Poznaniu na fi lologii niemie-
ckiej założył miesięcznik „Nasze Spra-
wy”. Po studiach był współzałożycielem 
tygodnika „Wyboje”.

Pracował kolejno w kilku redak-
cjach czasopism: „Tygodniku Zachod-
nim”, „Głosie Szczecińskim”, „Literach” 
i „Trybunie Ludu”. Podczas pracy 

lat po święceniach kapłańskich, dokładnie 
15 maja 1927 roku biskup mianował go 
kuratusem nowo powstałej parafi i tczew-
skiej na Nowym Mieście. Jego poprzed-
nikiem na tym stanowisku był ksiądz Ber-
nard Bączkowski. Przejął od niego różne 
sprawy administracyjne. Kontynuował 
również wydawany „Kalendarz kościelny 
parafi i św. Józefa w Tczewie”.

Działał w mieście na bardzo róż-
nych polach. Aktywował ludność swojej 
parafi i. Jego największym dziełem była 
budowa, a później opieka nad nowym 
kościołem w Tczewie. Rok przed wybu-
chem drugiej wojny światowej, w dowód 
zasług dla miasta, otrzymał Złoty Krzyż.

Gdy wybuchła druga wojna światowa 
ksiądz Młyński opuścił miasto, jednakże 
szybko powrócił i już 3 września 1939 r. 
odprawił w Tczewie mszę św. Podpisał 
zieloną kartę niemiecką, wobec czego 
mógł być dalej duszpasterzem w nowo-
miejskiej parafi i. Po wojnie został człon-
kiem Diecezjalnej Komisji Budowlanej. 
W 1950 r. doczekał się dużego wyróżnie-
nia, został kanonikiem honorowym Kapi-

fot. ze zbiorów parafi i fot. ze zbiorów parafi i 
św. Józefa w Tczewieśw. Józefa w Tczewie

fot. S. Zaczyńskifot. S. Zaczyński
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Wielki konkurs na 750-lecie miasta

Skomponuj hejnał Tczewa 
Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do udziału w konkursie na hejnał Tczewa. Konkurs ma charakter otwarty i kie-

rowany jest głównie do muzyków – kompozytorów, instrumentalistów oraz studentów wyższych uczelni muzycznych 
i uczniów średnich szkół muzycznych. Nadesłane kompozycje oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 
Prezydenta Miasta Tczewa. Pula nagród to 10 tys. zł. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 30 maja 
2009 r., rozstrzygnięcie konkursu – do 20 czerwca 2009 r.

REGULAMIN KUNKURSU OTWARTEGO NA HEJNAŁ TCZEWA

praw majątkowych w przypadku 
wygrania konkursu na hejnał miasta 
Tczewa – Załącznik nr 2*;

9. Kompozycja konkursowa powinna 
być przesłana w kopercie opisanej 
„KONKURS – HEJNAŁ” („Konkurs 
na hejnał Tczewa”);

10. Na konkurs należy nadesłać prace 
niepublikowane w 1 egz.; 

11. W konkursie mogą uczestniczyć 
wszystkie te osoby, które przedsta-
wią zgodnie z niniejszym Regulami-
nem kompozycje hejnałowe; 

12. Ilość nadesłanych kompozycji przez 
jednego autora jest ograniczona do 
maksimum 3 propozycji.

V. Warunki oceny utworów zgło-
szonych do konkursu oraz wyboru 
zwycięskiej pracy konkursowej.
1. Kompozycje nadesłane w ramach 

niniejszego konkursu oceniać bę-
dzie Komisja Konkursowa powoła-
na przez Organizatora – Prezyden-
ta Miasta Tczewa. Członek Komisji 
Konkursowej nie może być jedno-
cześnie uczestnikiem konkursu.

2. Przy ocenie nadesłanych prac Ko-
misja Konkursowa kierować się 
będzie następującymi kryteriami: 
spełnieniem wymogów określonych 
Regulaminem; oryginalnością, po-
mysłowością, estetyką i walorami 
użytkowymi projektu;

3. Przewodniczący Komisji Konkur-
sowej ogłasza wyniki konkursu po 
przedstawieniu ich do zatwierdzenia 
Organizatorowi;

4. Organizator przewiduje przyznanie 
I, II i III nagrody. Nagrody mogą być 
w formie pieniężnej i rzeczowej dla 
laureatów konkursu;

5. Pula nagrody fi nansowej wynosi 
10 000 zł. Organizator zastrzega 
sobie prawo do podziału nagrody 
fi nansowej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo 
do wykorzystania danych osobo-
wych autorów kompozycji, w związ-
ku z celami konkursu;

7. Urząd Miejski w Tczewie nabywa 
majątkowe prawa autorskie do zwy-
cięskiego projektu w następujących 
zakresach: wykorzystania kompo-
zycji do wszelkiej prezentacji (na-
grania, wydania, wystawiania, poka-
zywania, wypożyczania – wszystkie 
formy udostępniania), przetwarza-
nia i wprowadzenia do obrotu;

8. Organizator konkursu nie zwraca 
nadesłanych prac konkursowych, 
niezależnie od wyników konkursu;

9. Organizator konkursu zastrzega so-
bie prawo do unieważnienia konkur-
su bez podawania przyczyny;

10. Prace nie spełniające warunków re-
gulaminowych nie będą brane pod 
uwagę w konkursie;

11. Decyzja Komisji Konkursowej po 
zatwierdzeniu przez Organizatora 
dotycząca wskazania laureata kon-
kursu będzie ostateczna;

12. Organizator zastrzega sobie prawo 
publikacji danych autora zwycięskiej 
pracy w mediach, a jej autor wyraża 
na to zgodę;

13. Organizator zastrzega sobie prawo 
interpretacji zasad niniejszego Re-
gulaminu;

14. W razie nie rozstrzygnięcia konkur-
su, będzie ogłoszony ponowny ter-
min składania nowych kompozycji i 
ich oceny;

15. Niniejszy regulamin jest jedynym 
dokumentem określającym zasady 
konkursu;

16. Nadesłanie pracy spełniającej wa-
runki konkursu oznacza akceptację 
Regulaminu. 

VI. Terminy i miejsce składania 
prac: 
1. Termin składania prac konkursowych 

upływa z dniem 30 maja 2009 r.; 
2. Prace należy przesyłać na adres: 

Urząd Miejski w Tczewie, Biuro Pro-
mocji Miasta, pl. Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew, z dopiskiem „KON-
KURS – HEJNAŁ”. Prace można 
również składać osobiście w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Tczewie w 
Biurze Promocji, pl. Piłsudskiego 1, z 
dopiskiem „KONKURS – HEJNAŁ”;

3. Prace, które wpłyną do Urzędu po 
upływie terminu określonego w pkt. 
1 nie będą rozpatrywane przez Ko-
misję Konkursową; 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do 20 czerwca 2009 r.;

5. O terminie wręczenia nagród laure-
aci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Ponadto wyniki konkursu oraz infor-
macja o terminie publicznej prezen-
tacji ogłoszone zostaną w mediach 
oraz na miejskiej stronie interneto-
wej – www.tczew.pl 

Informacji udziela: Biuro Promo-
cji Miasta – tel. 058 77 59 322.

  
*Druk oświadczenia autora można 

pobrać z miejskiej strony internetowej: 
www.tczew.pl/750-lecie miasta Tczewa

Niniejszy regulamin określa zasady, 
zakres i warunki uczestnictwa w kon-
kursie na hejnał Tczewa, zwanym dalej 
konkursem.

I. Organizator konkursu: 
Prezydent Miasta Tczewa

II. Adresaci konkursu: 
Konkurs ma charakter otwarty i kie-

rowany jest głównie do muzyków – kom-
pozytorów, instrumentalistów oraz stu-
dentów wyższych uczelni muzycznych i 
uczniów średnich szkół muzycznych. 

III. Cele: 
1. Uzyskanie projektu muzycznego 

– hejnału miasta Tczewa 
2. Wzbogacenie tradycji kulturalnych 

miasta; 
3. Rozszerzenie akcentów promują-

cych miasto; 

IV. Warunki (techniczne) zgłosze-
nia utworu do konkursu oraz warun-
ki uczestnictwa: 
1. Kompozycja powinna posiadać ła-

twą a jednocześnie ciekawą linię 
melodyczną najlepiej charakteryzu-
jącą miasto i jego charakterystyczne 
miejsca czy obiekty;

2. Kompozycja konkursowa powinna 
zawierać zapis nutowy oraz nagra-
nie na dowolnym nośniku elektro-
nicznym, np. CD, pendrive;

3. Utwór musi być kompozycją włas-
ną, nie krótszą niż 20 sekund i nie 
dłuższą niż 90 sekund w dowolnej 
formie muzycznej, jedno- lub wielo-
instrumentowej;

4. Hejnał powinien posiadać motyw 
przewodni (w formie refrenu) o cza-
sie max 10 sek.;

5. Preferowane będą utwory w tonacji 
durowej;

6. Wskazane jest opracowanie hejnału 
na trąbkę solo;

7. Dopuszcza się aranżację do kwinte-
tu włącznie;

8. Do zgłoszenia pracy kon-
kursowej należy dołączyć:
a) dane teleadresowe uczestnika 
konkursu (imię i nazwisko, adres 
korespondencyjny, numer telefo-
nu oraz adres skrzynki mailowej), 
b) pisemne oświadczenie autora, 
że kompozycja jest jego dziełem 
i wszelkie prawa autorskie na-
leżą do niego – Załącznik nr 2*, 
c) pisemne oświadczenie prze-
niesienia na rzecz Gminy Tczew – 
Urząd Miejski w Tczewie autorskich 
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