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Samorząd Miasta Tczewa 
a p e l u j e 

o udział w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego 

w dniu 7 czerwca 2009 r.
 Głosując na ludzi, którzy będą 

w Europarlamencie reprezentować 
nasz kraj, masz wpływ na przy-

szłość Polski i Europy.

Więcej o wyborach na str. 12 i 13.
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 Prezydent RP gościł 
w Tczewie

 Noc Muzeów – tysiące osób 
poznawało chińską kulturę

 Radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium prezydentowi Tczewa

 20 lat później – rocznica 
wyborów czerwcowych

 Polskie dzieci z Białorusi będą 
wypoczywać w Tczewie

 Najładniejszy dom, balkon, 
otoczenie, elewacja – rusza 
konkurs, do wygrania cenne 

nagrody

 Dni Ziemi Tczewskiej – 
weekend pełen atrakcji

TCZEW Z WŁASNĄ WALUTĄ

Książęca mennica Sambora II, wybijająca przed 750 laty srebrne denary 
wymienialne na szlakach handlowych, świadczyła o znaczeniu i zamożności 
Tczewa. Od 1 czerwca Tczew znowu będzie miał własną walutę. Wprawdzie 
tylko na trzy miesiące, ale będzie się można nią posługiwać w specjalnie 
oznakowanych punktach handlowych i usługowych na terenie miasta.

4 dersławy to pierwszy z trzech dukatów lokalnych emitowanych z oka-
zji jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich. Dukat przygo-
towany został przez Mennicę Polską we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Tczewie. W obiegu znajdzie się 20 tysięcy monet. Kolejne dukaty – sam-
bor i trsow, pojawią się w styczniu i czerwcu 2010 roku.
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Jeszcze tylko do końca maja 
czekamy na propozycje hejna-
łu Tczewa. Prace już wpływają. 
Konkurs, ogłoszony przez pre-
zydenta Tczewa, ma charakter 
otwarty, kierowany jest głównie 
do muzyków – kompozytorów, 
instrumentalistów oraz studen-
tów wyższych uczelni muzycz-
nych i uczniów średnich szkół 
muzycznych. Nadesłane kom-
pozycje oceniać będzie Ko-
misja Konkursowa powołana 
przez Prezydenta Miasta Tcze-
wa. Pula nagród to 10 tys. zł. 
Termin składania prac kon-
kursowych upływa z dniem 30 
maja 2009 r., rozstrzygnięcie konkursu – do 20 czerwca 2009 r.
Informacji udziela: Biuro Promocji Miasta – tel. 058 77 59 322.
Regulamin konkursu oraz druk oświadczenia autora moż-
na pobrać z miejskiej strony internetowej: www.tczew.pl

ILU NAS JEST?
Na początku maja 2009 r. w Tczewie zameldowane 

były 60 253 osoby, w tym 59 214 na pobyt stały i 1039 na 
pobyt czasowy. Od początku kwietnia 2009 r. przybyło 58 
mieszkańców miasta.

XXXIV SESJA
Proponowany porządek obrad  XXXIV sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 maja 2009 r. 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie

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

30 kwietnia 2009.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w 

okresie od 30 kwietnia do 27 maja 2009 r.

II . Część druga:
7.  Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w mieście 

Tczewie, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i pozo-
stałych placówek służby zdrowia.

8.  Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie 
miasta.

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia prze-
wodniczącego rady do wykonania czynności w spra-
wach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezyden-
ta Miasta

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

Porządek sporządzono 7 maja 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

Tylko do końca maja

Czekamy na hejnał Tczewa 

Tczew zajął trzecie miejsce w ran-
kingu Gmina Manager 2009 na najle-
piej zarządzaną gminę w wojewódz-
twie pomorskim w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich. 
Wśród nagrodzonych gmin jest 
także Pruszcz Gdański i Władysła-
wowo. W ostatnich latach Tczew 
już dwukrotnie zdobył wyróżnie-
nia nagrody Gmina Manager.

Organizatorami konkursu są 
Bałtycki Instytut Gmin, Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, 
Uniwersytet Gdański oraz Między-
narodowe Targi Gdańskie S.A. Ocena jakości 
zarządzania gmin opierała się na 40 wskaźnikach, które 
obejmowały całokształt jej funkcjonowania w sferze gospo-
darczej, społecznej, infrastrukturalnej. Pytania dotyczyły m.in. 
istnienia strategii rozwoju, aktualnego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania terenu, planu gospodarki od-
padami, wieloletniego planu inwestycyjnego, programu ochro-
ny środowiska, rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
programu rewitalizacji, gminnego programu rozwoju mieszkal-
nictwa. Kryteria dotyczyły również spraw społecznych – np. 
czy istnieje plan aktywizacji społecznej, program przeciwdzia-
łania patologiom, pomoc gminy dla służby zdrowia, działania 
na rzecz bezpieczeństwa. Organizatorów interesowało, czy 
urząd miejski (gminny) posiada ISO, jaka jest wielkość za-
dłużenia gminy, jaki procent terenów objętych jest aktualnymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Należało podać 
również liczbę miast partnerskich oraz organizacji pozarządo-
wych działających w gminie. 

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas Gdań-
skich Targów Turystycznych 17 kwietnia br.

Tczew nagrodzony

Gmina Manager 2009

Więcej o rewitalizacji

Punkt informacyjny znowu czynny
Po jesienno-zimowej przerwie 

wznowił działalność punkt informa-
cyjno-konsultacyjny „info – REWI-
TALIZACJA” na Starym Mieście przy 
ulicy Chopina 33. Punkt, podobnie 
jak przed rokiem, będzie otwarty 
trzy razy w tygodniu. Zaintereso-
wanych tematem rewitalizacji Sta-
rego Miasta w Tczewie zaprasza-
my w poniedziałki i wtorki w godz. 
12-14 oraz w środy w godz. 15-17.
O działalności punktu w ubiegłym 
roku można przeczytać na stronie in-
ternetowej: www.gospodarka.tczew.pl/index.php?page=12,34 
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Prezydent Lech Kaczyński gościł w Tczewie

W klimacie wspomnień

Prezydent złożył hołd tczewianom pomordowanym podczas II wojny światowej.

Lech Kaczyński, prezydent RP 
gościł w Tczewie w piątek 15 maja. 
Prezydent odwiedził jednostkę 
powiatowej straży pożarnej oraz 
spotkał się z mieszkańcami miasta 
i powiatu. Okazją do złożenia wizyty 
była 20. rocznica pierwszych prawie 
demokratycznych wyborów w 1989 
r. Prezydent Tczewa Zenon Odya za-
prosił głowę państwa do Tczewa na 
uroczystości 750-lecia miasta. 

Jako pierwsi z prezydentem spotka-
li się strażacy – mali i duzi. Na terenie 
jednostki przy ul. Lecha, prezydenta po-
witała bowiem jedyna w Polsce przed-
szkolna drużyna strażacka z Przed-
szkola nr 8. Drużyna działa już od 10 
lat zapoznając kolejne roczniki najmłod-
szych tczewian z trudnym strażackim 
fachem. Prezydent wpisał się do księgi 
pamiątkowej, a następnie złożył kwiaty 
pod tablicą pomordowanych tczewian. 

Spotkanie z mieszkańcami odby-
ło się w Centrum Kultury i Sztuki. Tam 
prezydenta powitał starosta tczewski 
Witold Sosnowski oraz prezydent 
Tczewa Zenon Odya. Z. Odya przy-
pomniał, że Tczew jest czwartym co do 
wielkości miastem w województwie po-
morskim, ma bogatą historię i ambitne 
plany rozwoju. – 20 lat temu, w maju, 
w Tczewie odbył się wielki wiec przed-
wyborczy – powiedział prezydent Tcze-
wa. – Społeczeństwo naszego miasta 
bardzo zaangażowało się w działalność 
solidarnościową i wybory. Gościliśmy 
wówczas kandydatów Solidarności do 
sejmu i senatu – Olgę Krzyżanowską, 
Bogdana Lisa, Lecha Wałęsę. 

Lech Wałęsa był wówczas kandyda-
tem do senatu.

– W imieniu samorządu miasta 
Tczewa oraz mieszkańców naszego 
miasta zapraszamy Pana Prezydenta 
na to co będzie bardzo ważnym wy-
darzeniem dla naszej społeczności 
w 2010 roku – powiedział Z. Odya. 
– W przyszłym roku będziemy obcho-
dzić jubileusz 750-lecia nadania praw 

miejskich Tczewowi. Uroczysta inaugu-
racja obchodów odbędzie się 30 stycz-
nia w Dniu Tczewa.

Jak powiedział prezydent Lech Ka-
czyński podczas konferencji prasowej 
– jeśli nie będzie w tym czasie żadnych 
ważnych europejskich spotkań, to przy-
jedzie do Tczewa.

Prezydent RP wspominał czasy wy-
borów w 1989 r. – Było to wielkie zwy-
cięstwo, chociaż formalnie większość 
pozostawała po stronie komunistów 
– mówił prezydent. – Polska odzyskała 
niepodległość, ale jej bohaterowie zo-
stali bardzo szybko zapomniani.

Wybory do senatu Solidarność wygra-
ła w 99 proc., tylko jeden mandat zdobył 
komunistyczny kandydat z Piły. W sejmie 
zdobyła wszystko, co było możliwe – 161 
mandatów. Pozostałe z 460 miejsc były 
zagwarantowane dla komunistów.

Prezydent wspomniał, że w Tczewie 
był bardzo silny ośrodek solidarnościo-

wy Głośno było o tczewskich strajkach, 
m.in. w stoczni rzecznej. Podczas wi-
zyty w Tczewie spotkał też jednego 
z kolegów z czasów strajków głodo-
wych. – W tamtych czasach Pomorze 
odgrywało szczególną rolę, Trójmiasto 
było nieformalną stolicą Polski – mówił 
L. Kaczyński. – Jestem przekonany, że 
rocznicowe uroczystości 4 czerwca po-
winny odbywać się w Gdańsku, że nie 
zapomnimy o stoczni.

Na trwającej 4 minuty (!) konferen-
cji prasowej, prezydent powiedział, że 
był już kilkakrotnie w Tczewie, zanim 
został prezydentem. Jego zdaniem 
Tczew zmienia się na korzyść, dużą 
różnicę widać zwłaszcza porównując 
współczesny wizerunek Tczewa z tym 
co było 20 lat temu. Na pytanie o dal-
sze losy tczewskiego mostu, prezydent 
odpowiedział, że „sprawa ta wymaga 
rozwiązania”. 

M.M.

Podczas Międzynarodowego Kon-
gresu Europejskiej Federacji Cyklistów 
w Brukseli Tczew otrzymał certyfi kat 
programu rowerowego BYPAD. Miasto 
Tczew jest jedynym miastem w Polsce 
posiadającym taki dokument. 

Certyfi kat odebrał Zenon Drewa, wice-
prezydent Tczewa. W konferencji uczestni-
czyło ok. 800 cyklistów z całej Polski. 

– Certyfi kacja polegała na pełnej 
analizie dotychczasowych warunków 
i możliwości realizacji w przyszłości poli-
tyki rowerowej w mieście – mówi Ludwik 
Kiedrowski, kierownik Biura Promocji 
UM. – Jednym z efektów uzyskania certy-
fi katu jest zlecenie miastu Tczew zorgani-
zowania kongresu Europejskiej Federacji 
Cyklistów w 2010 r. Europejscy eksperci 
rowerowi twierdzą, że w środowisku cy-
klistów można to porównać z wygraniem 
organizacji mistrzostw Euro 2012.

4 dersławy to równowartość 4 zł. To 
jeden z trzech dukatów lokalnych, które 
upamiętnią obchodzony w 2010 r. jubi-
leusz 750-lecia nadania Tczewowi praw 
miejskich. W przyszłym roku pojawią 
się sambor i trsow. 

Dukaty będzie można nabyć w sześciu 
punktach na terenie miasta, ale jednorazo-
wo nie więcej niż 10 sztuk. Te punkty to:
–  Urząd Miejski 
–  Centrum Wystawienniczo-Regional-

ne Dolnej Wisły
–  Centrum Kultury i Sztuki
–  Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
–  Miejska Biblioteka Publiczna
–  hotel Carina.

Tczew ma swoja walutę

Na zlecenie Urzędu Miejskiego, 
Mennica Polska wybiła 20 tys. dukatów 
o średnicy 27 mm. 

Sklepy i punkty usługowe, które 
będą przyjmować płatność w dukatach 
lokalnych zostaną oznaczone plakietką 
„Tu honorujemy 4 dersławy”. Należy 
pamiętać, że dukat „4 dersławy” nie za-
stępuje prawnych środków płatniczych. 
Jego przyjmowanie jest dobrowolne.

Szczegółowy regulamin dystrybucji 
dukata lokalnego 4 dersławy można 
znaleźć na miejskiej tronie internetowej 
www.tczew.pl oraz otrzymać w Biurze 
Promocji Miasta.

Przez trzy miesiące, począwszy od 1 czerwca w Tczewie obowiązywać będzie 
nowa waluta. W specjalnie oznakowanych sklepach i punktach usługowych (ich 
lista przed 1 czerwca zostanie opublikowana na miejskiej stronie internetowej: 
www.tczew.pl) będzie można płacić nie tylko w złotówkach, ale też w dersławach. 

Tczew ma certyfi kat BYPAD
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Tczewscy radni zwrócili się z ape-
lem do pomorskich posłów i senatorów 
o podjęcie zdecydowanych działań 
mających na celu wyeliminowanie ze 
sprzedaży tzw. dopalaczy – wprowa-
dzenie zakazu ich produkcji, handlu 
i posiadania. Tzw. dopalacze to środki 
psychoaktywne o działaniu podobnym 
do narkotyków, a obecnie legalnie han-
dluje się nimi na terenie całej Polski 
uznając za „materiały kolekcjonerskie”.

Na początku bieżącego roku par-
lament przyjął projekt zmiany ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, jednak 
uchwalone zmiany nie rozwiążą, zda-
niem tczewskich samorządowców, za-
istniałego problemu. 

Apel przyjęto przy jednym głosie 
sprzeciwu. 

Na temat potrzeby zaszczepienia 
nastolatek przeciw rakowi szyjki macicy 
Rada Miejska dyskutowała już nie jeden 
raz. Rozważano sfi nansowanie jej ze 
środków samorządowych lub przynaj-
mniej częściową refundację. Problem 
jest jednak duży, ponieważ jedna dawka 
szczepionki to koszt ok. 500 zł, a aby była 
skuteczna należy ją podać trzykrotnie. 
Koszt zaszczepienia jednej osoby roś-
nie więc do 1500 zł. Do tczewskich szkół 
uczęszcza ponad 1000 dziewcząt w wie-
ku 12-14 lat, a to do tej grupy wiekowej 
przede wszystkim adresowane są szcze-

Jednogłośnie przyjęli radni 
uchwałę w sprawie udzielenia ab-
solutorium prezydentowi Tczewa 
za działalność w 2008 r. Było to już 
piętnaste absolutorium obecnego 
prezydenta miasta. Dochody budże-
tu w ubiegłym roku zaplanowano na 
137.909.629 zł, wydatki 153.366.440 
zł, na inwestycje przeznaczono bli-
sko 23 proc. wydatków (patrz wykres 
na sąsiedniej stronie).

Jak powiedział prezydent Zenon 
Odya, był to jeden z lepszych budże-
tów w ciągu ostatnich 15 lat, odkąd 
pełni on funkcję gospodarza miasta. 
Zaplanowane dochody zrealizowano 
w 99,14 proc, wydatki – w 96,25 proc. 
Największym problemem okazała się 
realizacja dochodów pochodzących ze 
sprzedaży mienia komunalnego. Mimo, 
że plan w tym zakresie wykonano zale-
dwie w 30,8 proc., to pozostałe docho-
dy wykonano z nadwyżką, co pozwoliło 
osiągnąć dobry ogólny wynik realizacji 
dochodów miasta.

Ta właśnie sprawa oraz tzw. niewy-
gasające wydatki wywołały zastrzeże-
nia Komisji Rewizyjnej.

– Staram się pamiętać o tym, że 
sprzedać można zawsze, ale tylko raz – 
tłumaczył prezydent. – W ubiegłym roku 
udało nam się pozyskać pieniądze z in-
nych źródeł i więcej niż planowaliśmy. 
Pieniądze ze sprzedaży mienia jeszcze 
nam się przydadzą w kolejnych latach.

Wydatki niewygasające, czyli takie, 
których realizacja przeszła na kolejny 
rok opiewały łącznie na ok. 3,3 mln zł. 
Dotyczyły 25 „niedokończonych” zadań.

– Początkowo budżet na 2008 r. 
przeznaczał na inwestycje prawie 26 
mln zł, czyli 19,07 proc. wydatków, ale 
w ciągu roku po korektach, Rada Miej-
ska zwiększyła tę kwotę do blisko 35 
mln zł, czyli 22,74 proc. wydatków 

Radni przeciw 
dopalaczom

Apel do ministra

Radni walczą o szczepionkę 
Tczewscy radni przegłosowali (21 głosów za, 1 wstrzymujący) apel w spra-

wie profi laktyki pierwotnej raka szyjki macicy dzieci i młodzieży. Apel przygo-
towany przez Komisję Polityki Społecznej zaadresowano do Ministra Zdrowia 
Ewy Kopacz.

pienia. Ze względu na te bardzo wyso-
kie koszty samorząd Tczewa, podobnie 
jak wiele innych samorządów lokalnych 
nie jest w stanie sfi nansować szczepień. 
W związku z tym w Rada Miejska 
w Tczewie zwraca się do Pani Minister 
o umieszczenie szczepionki stosowanej 
w profi laktyce raka szyjki macicy na li-
ście leków refundowanych w najbliższej 
planowanej na 2009 rok aktualizacji li-
sty leków refundowanych lub wpisanie 
szczepienia jako bezpłatnego do obo-
wiązkowego kalendarza szczepień dzie-
ci i młodzieży. – czytamy w apelu. 

Absolutorium dla prezydenta miasta – radni jednomyślni

– tłumaczył Zenon Odya, prezydent 
Tczewa. – To zwiększenie wydatków na 
inwestycje spowodowało pewne proble-
my z realizacją budżetu. Na 75 zadań 
inwestycyjnych, 25 pojawiło się dodat-
kowo w drugiej połowie roku. Proble-
mem były m.in. procedury przetargowe, 
które niejednokrotnie musiały być z róż-
nych powodów powtarzane. Większość 
z tych „niedokończonych” inwestycji 
w zasadzie została zrealizowana do 
końca 2008 r., ale nie zdążyliśmy ich 
rozliczyć, załatwić wszystkich spraw 
związanych z odbiorem. 

– Komisja Rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu mia-

sta Tczewa za 2008 r. oraz wnioskuje 
do Rady Miejskiej w Tczewie o udziele-
nie Prezydentowi Miasta Tczewa abso-
lutorium za 2008 r. – powiedział radny 
Zbigniew Urban, przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej.

Za udzieleniem absolutorium pre-
zydentowi miasta opowiedziały się 
wszystkie kluby radnych. W głosowaniu 
uchwałę przyjęto jednogłośnie. Prezy-
dent Zenon Odya za pracę przy reali-
zacji budżetu podziękował wszystkim 
swoim współpracownikom, szczególnie 
wiceprezydentom i pani skarbnik Hele-
nie Kullas. 

M.M.

Po uchwaleniu absolutorium, radni: Barbara Kamińska, Zbigniew Urban 
i Bogumiła Jeszke gratulowali skarbnik Helenie Kullas i prezydentowi miasta 
Zenonowi Odyi. 
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oświata 
i wychowanie

Budżet

Na co mieliśmy pieniądze…

Dochody budżetu miasta na 2008 r.:
136 726 736, w tym:

•  podatki i wpływy z opłat: 63 844 984 zł
•  różne rozliczenia (subwencje ogólne 
 z budżetu państwa i odsetki): 36 334 691 zł
•  pomoc społeczna: 20 073 349 zł
•  gospodarka mieszkaniowa: 6 604 195 zł
•  transport i łączność: 2 223 126 zł
• turystyka: 2 682 947 zł
• oświata i wychowanie: 1 187 558 zł
• kultura fi zyczna i sport: 1 754 815 zł
•  pozostałe: 2 021 071 zł

BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2008 ROK

podatki i wpływy 
z opłat

pomoc 
społeczna

gospodarka 
mieszkaniowa

transport i łączność

różne rozliczenia

pozostałe

…i na co je wydaliśmy

Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2008 r.: 
147 618 522 zł, w tym:

• oświata i wychowanie: 45 485 132 zł
• pomoc społeczna: 27 688 661 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 5 015 234 zł
• transport i łączność: 20 990 399 zł
• administracja publiczna: 11 969 193 zł 
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
 10 023 441 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 10 566 905 zł
• kultura fi zyczna i sport: 6 071 558 zł
• turystyka 2 192 206 zł
• pozostałe: 7 615 793 zł

oświata 
i wychowanie

pomoc 
społeczna

kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

transport 
i łączność

administracja publiczna

gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

gospodarka mieszkaniowa

kultura fi zyczna i sport

turystyka

pozostałe

turystyka

kultura fi zyczna 
i sport
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KRÓTKO

Andżelika Borys, przewodnicząca 
Związku Polaków na Białorusi, w towa-
rzystwie posła Macieja Płażyńskiego, 
prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, spotkała się z prezydentem 
Tczewa Zenonem Odyą, by ustalić 
pierwsze szczegóły letniego wypoczyn-
ku polskich dzieci z Białorusi.

Młodzież w wieku gimnazjalnym 
– 40 osób łącznie z opiekunami, bę-
dzie gościła w Tczewie w dniach od 8 
do 17 czerwca. Przyjadą tu na kolo-
nie, na Białorusi w tym czasie już będą 
trwały wakacje. Goście będą nocować 
w internacie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, czekają ich wycieczki m.in. do 
Trójmiasta, Malborka, Gniewa, Pelplina 
i oczywiście zwiedzanie Tczewa. – Za-
leży nam, aby dzieci wywodzące się 
z polskich rodzin poznały swoją Ma-
cierz, aby wiedziały, jaka naprawdę jest 
Polska, poznały ludzi, tradycję, nawią-
zały kontakty – powiedziała A. Borys.

– Polacy przyjadą na zaproszenie 
samorządu miasta i powiatu tczewskiego 

● Tczew pomoże pogorzelcom
Podczas kwietniowej sesji Rady 

Miejskiej Tczewa radni podjęli decyzję 
o przekazaniu 10 tys. zł jako pomocy 
dla gminy Kamień Pomorski – na dofi -
nansowanie odbudowy budynku miesz-
kalnego dla osób poszkodowanych 
w pożarze.

Budynek spłonął w nocy z 12 na 13 
kwietnia. W wyniku pożaru 50 osób po-
zostało bez dachu nad głową.

● Zwróć książki do biblioteki
Miejska Bibliote-

ka Publiczna w Tcze-
wie uprzejmie prosi 
wszystkich czytelni-
ków, którzy zapomnieli 
lub nie mogli z różnych 
względów zwrócić 
w terminie wypoży-
czonych książek, o dostarczenie ich do 
najbliższej fi lii bibliotecznej.

W razie zagubienia można przynieść 
w zamian inne wartościowe pozycje.

MBP informuje, że do końca maja 
br. książki można zwrócić bez ponosze-
nia konsekwencji fi nansowych. 

Andżelika Borys gościła w Tczewie

W czerwcu przyjadą polskie dzieci z Białorusi

oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
– tłumaczył Maciej Płażyński. – Jest to 
akcja ogólnopolska, ale Pomorze jest re-
gionem przodującym. W województwie 
pomorskim, dzięki współpracy z samorzą-
dami lokalnymi, gościć będziemy łącznie 
ok. 500 dzieci z Białorusi. Mam nadzieję, 
że akcja, która nazwaliśmy „Lato z Pol-
ską” będzie powtarzana co roku i coraz 
więcej samorządów i innych instytucji 
zechce ją wspierać. Chcemy uświadomić 

Andżelika Borys i Maciej Płażyński rozmawiali z prezydentem Zenonem Odyą Andżelika Borys i Maciej Płażyński rozmawiali z prezydentem Zenonem Odyą 
o przyjeździe dzieci z Białorusi do Tczewa.o przyjeździe dzieci z Białorusi do Tczewa.

Wiosenne porządki

Ponad 104 tony odpadów trafi ły na wysypisko

Jeszcze przed rozpoczęciem akcji 
wskazano ok. 60 miejsc, które wyma-
gały natychmiastowego sprzątnię-
cia. Strażnicy miejscy wstrzymali się 
z mandatami, ale nie na długo. Gospo-
darze terenów mieli dwa tygodnie na 
posprzątanie podległych sobie miejsc. 
Jeszcze przed Wielkanocą Straż Miej-
ska skontrolowała efekty tych prac. 
Wskazane miejsca zostały uporządko-
wane, ale właściciele, zarządcy tere-
nów i budynków mieszkalnych zostali 
poinstruowani, że powinni wypracować 
sobie skuteczne sposoby kontroli za-
rządzanymi terenami, by samemu 
w odpowiednim czasie podejmować 
sprzątanie, a nie dopiero po interwencji 
Straży Miejskiej. 

Na spotkaniu podsumowującym ak-
cje zwrócono uwagę na to, że na tere-
nach już uprzątniętych ponownie poja-
wiają się śmieci, min. przy ul. Gdańskiej, 
w okolicach bulwaru nadwiślańskiego 
(skrzyżowanie ulic Jana z Kolan i Sam-

bora). Podobnie jest przy wejściu do 
ogródków działkowych przy ul. Ceglar-
skiej. Nadal dużym problemem jest wy-
prowadzanie psów i nieczystości przez 
nie pozostawiane. Wyznaczane są to-
alety dla czworonogów, dystrybutory 
z torebkami na sprzątanie psich odcho-
dów. To wszystko jednak nie przyniesie 
efektów jeśli mieszkańcy sami nie będą 
zwracali uwagi właścicielom psów na 
ich negatywne zachowanie. 

Do akcji porządkowej włączył się 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych, 
który w dniach 6-11 kwietnia zgodził się 
bezpłatnie przyjmować śmieci na wysy-
pisko. W tym czasie przyjęto blisko 104 
tony odpadów. Gdyby przyjęto je na 
normalnych zasadach, kosztowałoby 
to łącznie prawie 29 tys. zł. Skorzystali 
zwłaszcza ci, którzy pozbyli się w tych 
dniach zbędnego sprzętu elektroniczne-
go, elektrycznego, bo koszt tego rodza-
ju śmieci sięga 4 tys. zł za tonę, a takich 
odpadów przyjęto ponad 5,5 tony. 

Wiosenna akcja sprzątania miasta wykazała, że jeśli zaangażować do niej 
zarządców nieruchomości i służby porządkowe, Tczew może w krótkim cza-
sie stać się czystym miastem. Chociaż nie wszystkie efekty udało się zacho-
wać na dłużej, to i tak wypadło nieźle. 

40-osobowa grupa dzieci z pol-
skich rodzin mieszkających na Biało-
rusi odwiedzi w czerwcu Tczew. Przez 
dziesięć dni młodzi ludzie będą zwie-
dzać Tczew i okolicę, odpoczywać, 
poznawać rówieśników, a przede 
wszystkim – mówić po polsku. Pobyt 
dofi nansują samorządy miasta Tcze-
wa i powiatu tczewskiego. 

Polakom mieszkającym w kraju, że mają 
obowiązki wobec swoich rodaków miesz-
kających poza granicami Polski. 

Jak powiedział Zenon Odya, prezy-
dent Tczewa, goszcząc polskie dzieci 
z Białorusi spłacamy niejako dług, który 
zaciągnęliśmy gdy w Polsce rodziła się 
demokracja. Wówczas tczewska mło-
dzież jeździła na wypoczynek do za-
przyjaźnionego Witten do Niemiec.

M.M.
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Wśród uczestników, którzy zebrali 
się w Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalnym Dolnej Wisły byli Olga Krzyża-
nowska, Bogdan Lis, Jacek Taylor, 
Janusz Lewandowski, Jan Kulas.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć, 
udostępniony przez Telewizję TeTka 
fi lm dokumentujący wielki wiec przed-
wyborczy, który odbył się w maju 1989 r.
na dzisiejszym placu Hallera. Wielu 
zgromadzonych na konferencji mogło 
w tłumie rozpoznać siebie. 

W czerwcowych wyborach do se-
natu Solidarność zdobyła 99 manda-
tów na 100, w wyborach do Sejmu 161 
– wszystkie, które były do zdobycia. 
– To był fi nał wielkiej batalii toczonej po 
II wojnie światowej, początki budowania 
Polski wolnej, demokratycznej, koniec 
porządku jałtańskiego – mówił Bogdan 
Lis, senator I kadencji.

– 4 czerwca jest symbolem kompro-
misu i jedności Polaków – powiedziała 
Olga Krzyżanowska, kandydująca 
wówczas do sejmu z okręgu tczewskie-
go. – Polacy wykorzystali szansę, by 
wygrać wolność bez rozlewu krwi. 

Uczestnicy wspominali swoją kam-
panię wyborczą sprzed 20 lat w niczym 
nie przypominającą tej współczesnej 
– Solidarność nie miała pieniędzy, je-
dynie trochę ulotek i mnóstwo zapału. 
Organizowaliśmy wiece, ludzie chętnie 
przychodzili, słuchali, chcieli zmian. Mó-

Konkurs organizowany przez Urząd 
Miejski w Tczewie przeprowadzony bę-
dzie w kategoriach:
A) dla budynków jednorodzinnych
– oceniana będzie elewacja budynku, 
zagospodarowanie działki oraz utrzy-
manie otoczenia
B) dla budynków wielomieszkanio-
wych
• zagospodarowanie i utrzymanie 

otoczenia
• najładniej utrzymany balkon 
•  elewacja budynku na obszarze re-

witalizacji w zakresie terenu obję-
tego wpisem do rejestru zabytków 
decyzją nr 81 z dnia 16. 07.1959 r., 
zgodnie z załącznikiem grafi cznym 
(można go znaleźć na stronie www.
gospodarka.tczew.pl/rewitalizacja).
Za zajęcie pierwszych trzech 

miejsc w następujących kategoriach 
przyznane zostaną nagrody pienięż-
ne w wysokości (brutto):
● dla budynków jednorodzinnych:
I miejsce – 1 000,00 zł
II miejsce – 800,00 zł
III miejsce – 600,00 zł

20 lat po wyborach
To był początek nowej Polski

Legendy Solidarności, osoby które ją tworzyły, startowały w pierw-
szych, przynajmniej częściowo demokratycznych, wyborach przed 20 laty, 
wzięły udział w konferencji upamiętniającej czerwcowe wybory z 1989 r. 

wiliśmy to co myślimy, ale nie mieli-
śmy odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia – wspomina O. Krzyżanowska. 

O swoich przeżyciach po wygra-
nych wyborach mówił Bogdan Lis. 
– Strasznie nudziłem się w senacie 
– mówił. – 99 na 100 senatorów było 
z Solidarności, we wszystkim się 
zgadzaliśmy, każdy mówił to samo. 

Wielu z ludzi Solidarności nie-
pewnie czuło się w ławach parlamentar-
nych, miejscu, przeciw któremu do tej 
pory kierowali ostrze swojej krytyki, wal-
ki. Niepewni nowej sytuacji sprawdzali 
czy nikt ich nie śledzi, na wszelki wy-
padek zachowali maszyny drukarskie, 
urządzenia do wrzucania ulotek…

W tzw. sejmie kontraktowym, mimo 
wyborczego sukcesu Solidarności, ko-
muniści mieli zagwarantowaną więk-
szość. – Nie mieliśmy większości gło-
sów, ale mieliśmy siłę przekonania, 
że trzeba zmienić kraj – mówiła Olga 
Krzyżanowska. – Wiele osób „po tam-
tej stronie” też to rozumiało. Nie lubili-
śmy się z „tamtą stroną”, ale nawzajem 
się szanowaliśmy. 

A potem… zaczęły się polityczne kłót-
nie, podziały. – Pamiętam błysk w oczach 
naszych politycznych przeciwników, gdy 
zaczęliśmy się kłócić – mówiła Olga 
Krzyżanowska. – Obyśmy przez te spo-
ry nie zaprzepaścili naszego dorobku…

M.M.

Wystawa w MBP  

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie oraz Archiwum Państwo-
we w Gdańsku serdecznie zaprasza-
ją na wystawę pt. „Ku demokracji. 
Wybory czerwcowe ’89”. Uroczyste 
otwarcie odbędzie się 5 czerwca 
(piątek) o godz. 17:00 w Bibliotece 
Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6. 
Patronat nad imprezą objęli Poseł na 
Sejm RP Jan Kulas oraz Prezydent 
Miasta Tczewa Zenon Odya. Wysta-
wę można zwiedzać do 17 lipca br. 
od poniedziałku do piątku w godz. 
11:00-17:00, a w środy od godz. 
10:00 do 15:00. Grupy zorganizowa-
ne prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny: 058-531-36-37 lub 531-
35-50 wew. 19.

Uwaga, konkurs!

Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie 
Z roku na rok Tczew jest miastem ładniejszym, bardziej zadbanym. Warto rozejrzeć się wokół i zgłosić propozycję 

do konkursu na „Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie”. To już dwunasta edycja konkursu. 
Od ubiegłego roku organizatorzy wyodrębnili dodatkową kategorię konkursową – elewacja budynku na objętym rewi-
talizacją terenie Starego Miasta. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. W tej kategorii pula nagród to 
aż 100 tys. zł, w pozostałych wartość nagród także przekracza te z ubiegłego roku!

● dla budynków wielomieszkanio-
wych:

za otoczenie:
I miejsce – 1 000,00 zł
II miejsce – 800,00 zł
III miejsce – 600,00 zł
za najładniejszy balkon: 
I miejsce – 500,00 zł
II miejsce – 400,00 zł
III miejsce – 300,00 zł
za wykonanie remontu – odnowienia 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia najładniejszej posesji, balkonu, otoczenia lub elewacji może do-

konać każdy mieszkaniec miasta. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego (II p., tel. 058 77 59 346) do końca czerwca.

Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy
–  balkony – dopuszcza się zgłoszenia osób corocznie
–  otoczenie – dopuszcza się zgłoszenia nie częściej jak raz na 3 lata terenów 

poprzednio nagrodzonych
–  elewacja budynku – zgłoszenia nie częściej jak raz na 10 lat budynków po-

przednio nagrodzonych.
Informacja o załącznikach, które należy dołączyć do zgłoszenia znajduje się 

w Wydz. Spraw Komunalnych oraz na stronie internetowej www.tczew.pl.
Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza się zgłoszenia nie 

częściej jak raz na 5 lat posesji poprzednio nagrodzonych.

elewacji budynku w obszarze rewitali-
zacji Starego Miasta: 
– 10 nagród po 10 000 zł 
Uczestnik konkursu może być nagro-
dzony tylko w jednej kategorii.

Udział w konkursie mogą brać wy-
łącznie osoby fi zyczne z terenu miasta 
Tczewa.

Do oceny miejsc konkursowych po-
wołana zostanie przez Prezydenta Mia-
sta komisja konkursowa.
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11 maja 1924 roku 
w Tczewie powołano 
Polski Związek Żeglar-
ski. Dokładnie w 85 lat 
później, w tym samym 
miejscu, na uroczy-
stym posiedzeniu za-
rządu wspominano naj-
bardziej chlubne karty 
z historii organizacji 
i kreślono plany na 
przyszłość. – Dziś, po 
85 latach żeglarstwo 
stało się jednym z naj-
popularniejszych spor-
tów w Polsce, a polscy 
żeglarze prezentują 
najwyższy światowy poziom – uznał 
Wiesław Kaczmarek, prezes PZŻ. 

Do Centrum Wystawienniczo-Re-
gionalnego Dolnej Wisły przybyły m.in. 
legendy polskiego żeglarstwa, jak kpt. 
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która 
jako pierwsza kobieta na świecie opły-
nęła samotnie glob, wspominano tych, 
którzy przyjechać nie mogli, a którzy naj-
bardziej przyczynili się do rozsławienia 
tego sportu, pasji, sposobu na życie… 

– Po otwarciu obrad przez prezesa 
Wiesława Kaczmarka, gości przywitał 
Zenon Odya, prezydent Tczewa. – To, 
że Polski Związek Żeglarski powstał 
właśnie w Tczewie jest dla nas powo-
dem do radości i dumy. – powiedział 
prezydent. – Tczew to miasto, które 
powstało nad Wisłą i jej zawdzięcza 
swój rozwój. Wisła łączy nas z morzem, 
tutaj też w 1920 r. powstała pierwsza 
w Polsce Szkoła Morska, którą po la-
tach przeniesiono do Gdyni. Dzisiaj 
jednym z głównych celów samorządu 
miasta jest powrót Tczewa nad Wisłę. 
W ubiegłym roku wybudowaliśmy przy-
stań żeglarsko-pasażerską, inwestujemy 
w tereny nadwiślańskie, zagospodaro-
waliśmy bulwar nadwiślański, budujemy 
nadwiślańskie szlaki rowerowe.

– Jedną z pierwszych decyzji, które 
podjął nowo powstały PZŻ było wysła-
nie polskiej reprezentacji żeglarskiej na 
Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 1924 r.
– wspominał Zbigniew Kosiorowski. 
– Dużą zasługą PZŻ było ustalenie 
i ujednolicenie terminologii żeglarskiej, 
PZŻ stał się kuźnią wykwalifi kowanej 
kadry żeglarskiej. 

– Polski Związek Żeglarski zaczynał 
się rozwijać praktycznie „od zera”, ale 
szybko nabierał znaczenia – powiedział 
Wiesław Kaczmarek. – Lata 30. za-
owocowały eskapadą polskich jachtów 
na morza i oceany. Jacht „Dal” popły-
nął do Ameryki, „Korsarz” zwyciężył 
w pełnomorskim wyścigu na trasie Hel 
– Kilonia. 

Wojna i okupacja zrujnowały nasze 
żeglarstwo, dopiero po 1945 r. nastąpił 
jego aktywny rozwój. Lata 1949-56 to 
okres zastoju i anemicznego rozwoju 
żeglarstwa śródlądowego. Wówczas 
pojawiły się nawet tak dziwaczne pomy-
sły, aby rejsy po mazurskich jeziorach 

Rozstrzygnięte zostały Miejskie 
Konkursy Języka Angielskiego i Nie-
mieckiego. Podczas uroczystości 
w CED ODN laureaci konkursów 
otrzymali dyplomy i nagrody. 

W Miejskim Konkursie J. Angiel-
skiego wzięło udział łącznie 28 uczniów 
ze szkół podstawowych nr 2, 8, 11 i 12 
oraz 37 uczniów gimnazjów nr 1, 2, 3 
i Gimnazjum Katolickiego.

I miejsce wśród uczniów szkół pod-
stawowych zdobyła Zuzanna Rinc, II m. 
– Dominika Sosnowska, III m. – Prze-
mysław Piernicki – wszyscy z SP 11. 
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Matczak 
SSP 2, Agata Jegierska, Karol Koliński 
z SP 8, Magda Sommer, Robert Bulczak, 
Zuzanna Gogulska, Monika Uleńska z SP 
11, Zuzanna Balcerzak, Klaudia Pasierb, 
Martyna Wrycz-Rekowska z SP 12.

I miejsce wśród gimnazjalistów 
zajęła Maja Jaszczerska G 1, II miej-
sce – Bartosz Pióro GK, III miejsce 
– Mateusz Maszotta G 1 i Dominika 
Andrzejewska GK. Wyróżnienia: Mar-
celina Kowalkowska, Martyna Zapol-
nik, Jakub Sidor z G1, Izabela Szumal 
G3, Jakub Polakowski, Mariusz Wiese, 
Agata Posorska, Krzysztof Krzemiński, 
Magdalena Grosz z GK.

W Miejskim Konkursie J. Niemie-
ckiego brało udział 18 uczniów z SSP 
Nr 2, SP Nr 5, SP 10 oraz 36 uczniów 
ze wszystkich tczewskich gimnazjów.

I miejsce wśród uczniów szkół pod-
stawowych zajęła Agata Kozyro (SP 
10), II miejsce – Michał Kukuła (SP 1), 
III miejsce – Gabriela Fierek (SP 5). 
Wyróżnienia: łukasz Fabich SP 2, Patry-
cja Brzezińska, Anna Kopczyńska, Piotr 
Maszka, Martyna Ludwikowska, Oliwia 
Lewandowska, Martyna Radke z SP 10.

I miejsce wśród gimnazjalistów za-
jęła Julia Kaszubowska G 1, II miej-
sce – Artur Turzyński G 1, III miejsce 
– Katarzyna Zielińska G 1. Wyróż-
nienia: Phillip Stepnakowski, Joanna 
Czechura, Aleksandra Kujawa, Patrycja 
Piekarska, Eliza Neumann z G 1, Fa-
bian Olstowski, Weronika Reszke G 3, 
Dominika Andrzejewska, Maria Targan, 
Agnieszka Klamann z GK.

Za swój wkład pracy oraz zaanga-
żowanie, wyróżnieni zostali również 
nauczyciele: Anna Skwierczyńska, Mi-
chał Doliński, Celina Depke, Krystyna 
Knopik, Dorota Ernst, Bożena Urbań-
czyk, Angelika Karczmarek, Aleksan-
dra Jurczak, Przemysław Płocharczyk, 
Aleksandra Peplińska, Monika Cha-
bałowska, Olha Voznyak, Małgorzata 
Modzelewska, Dagmara Gajkowska, 
Aleksandra Sawicka, Kamila Gorlikow-
ska, Katarzyna Zebell, Joanna Janusz, 
Joanna Lewna-Winnicka, Anna Maria 
Chylak oraz Joanna Szczybura.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy konkursów dziękują 
sponsorom: Urzędowi Miasta w Tczewie 
oraz Wydawnictwom: PEARSON Long-
man, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
NOWA ERA, MACMILLAN, PWN.

Nagrody dla młodych 
poliglotów

Po 85 latach PZŻ znowu w Tczewie

O historii i przyszłości polskiego żeglarstwa

traktować jako rejsy morskie.
Prezes PZŻ wspominał także erę 

samotników – rejsy Leonida Teligi, Kry-
styny Chojnowskiej-Liskiewicz, Henry-
ka Jaskuły. Rozwijały się polskie stocz-
nie jachtowe – w Gdańsku, Szczecinie, 
które eksportowały jachty do krajów Eu-
ropy i świata. Polskie jachty brały udział 
w międzynarodowych regatach, zdo-
bywając wysokie lokaty. Polska, jako 
pierwszy kraj w Europie Wschodniej, 
zorganizowała operację „Żagiel”. – Po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
rozpoczął się pewien exodus polskich 
żeglarzy na ciepłe morza. Coraz częś-
ciej żeglują po Morzu Śródziemnym, 
Adriatyku – mówił W. Kaczmarek. – Że-
glarstwo przestało być ekskluzywną 
formą spędzania czasu. Znikają powoli 
bariery o charakterze ekonomicznym, 
ale też bariery związane z dostaniem 
się do żeglarskiego kręgu. To sport, któ-
ry staje się coraz bardziej popularny.

Prezes Wiesław Kaczmarek przed-
stawił najważniejsze cele związku na 
najbliższe lata. – Naszym nadrzędnym 
celem jest bezpieczeństwo na wodzie, 
powinniśmy zrobić wszystko, aby je za-
gwarantować – mówił prezes. – Mamy 
bardzo dobrych trenerów i zdolnych 
zawodników, a więc ogromny potencjał 
dla rozwoju żeglarstwa. Musimy korzy-
stać z doświadczeń tych krajów, które 
stworzyły najlepsze warunki swoim 
żeglarzom. Zrobimy wszystko, aby na 
olimpiadzie w Londynie nasi zawodnicy 
wypadli jak najlepiej. 

Kolejne zadanie to zorganizowanie 
w Polsce regat w klasach olimpijskich. 
Zdaniem prezesa takie zawody mogłyby 
się odbyć w 2015 r. Prezes stawia też 
na poprawę żeglarskiej infrastruktury.

O inwestycjach realizowanych 
w ostatnim czasie w województwie po-
morskim mówił Jan Kozłowski, mar-
szałek woj. pomorskiego. – Nasze wo-
jewództwo jest nie tylko pomorskie, ale 
i promorskie – stwierdził marszałek Ko-
złowski. – Inwestujemy w coraz lepszą 
infrastrukturę do żeglowania. Powstały 
m.in. centrum żeglarstwa w Pucku, 
centrum windsurfi ngu w Sopocie. Że-
glarstwo to jeden z wiodących sportów 
w naszym regionie.

M.M.

Do Tczewa przyjechała m.in. Krystyna Chojnowska Do Tczewa przyjechała m.in. Krystyna Chojnowska 
– Liskiewicz. Za nią siedzi marszałek Jan Kozłowski, dalej – Liskiewicz. Za nią siedzi marszałek Jan Kozłowski, dalej 
poseł Jan Kulas i prezydent Zenon Odya. poseł Jan Kulas i prezydent Zenon Odya. 
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tora RP Andrze-
ja Grzyba. Nie 
obyło się bez 
p o d z ięk o w ań 
dla redaktor książki – 
Haliny Rudko i ilustratorów: J a -
nusza Mokwy, Zofi i Gąsiorowskiej, 
Marii Jaworańskiej i Ireny Ociepki. Na 
zakończenie głos zabrał Janusz Lan-
dowski, który wspominał, jak w dzie-
ciństwie wraz z siostrą czytał legendy 
napisane przez ojca i najbardziej podo-
bała mu się ta o uratowaniu Małgorzaty 
przez gryfa. Uroczystość uświetniły grą 
na fortepianie Natalka Sikorska i Lau-
ra Pieczewska, które szlifują swój talent 
w tutejszej Szkole Muzycznej pod czujnym 
okiem Alicji Hawryluk i Marcina Hinza. 

Książka „Gryf i Małgorzata. Baś-
nie i podania nie tylko z Kociewia” 
Romana Landowskiego została wy-
dana z okazji jubileuszu 750-lecia 
Miasta Tczewa, a można ją kupić 
w bibliotece przy ul. J. Dąbrowskie-
go 6 oraz tczewskich księgarniach.

Kultura

To już kolejna, trzecia wydana po-
śmiertnie książka autorstwa nieodża-
łowanego miłośnika Tczewa, Kociewia 
i Pomorza. Jest to również trzecie wy-
danie baśni i podań Jego pióra. Pierw-
sze ukazało się w 1981 r. nakładem Wy-
dawnictwa Morskiego, kolejne siedem 
lat później wydała Gazeta Reklamowa. 
W najnowszym, trzecim wydaniu czytel-
nik znajdzie baśnie już publikowane, ta-
kie jak: „Jasna i Dersław”, „Graża córka 
Waćmira”, ale także „nowe”, jeszcze ni-
gdzie niepublikowane: „Jurata i Bronk”, 
„Sorka i Wdzydzana”, których akcja 
dzieje się poza regionem Kociewia, ale 
jeszcze na Pomorzu.

Uroczysta promocja tej książki odby-
ła się 21 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tczewie. Przewodniczą-
cy Rady Programowej Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego Kazimierz Ickie-
wicz przybliżył licznie zgromadzonym 
gościom życiorys autora. Następnie 
dyrektor tczewskiej biblioteki Urszula 
Wierycho przeczytała recenzję Sena-

– To 77. wystawa, którą otwieramy 
w naszym Centrum, a trzecia którą po-
święcamy kolejnemu regionowi Polski 
– powiedziała Alicja Gajewska, dyrektor 
CWRDW. – Po Kociewiu i Kaszubach, nasi 
goście mogą poznać kulturę Kurpiów. 

Wystawa nosi tytuł „Puszcza Biała 
i Puszcza Zielona. Dwa oblicza Kur-
piów”, bo jak tłumaczyła Kamila Gillme-
ister, komisarz wystawy, jest to region 
zróżnicowany. – Należy pamiętać, że 
Kurpie nie są takie same. Tradycyjnie 
dzieli się je na Puszczę Zieloną i Pusz-
czę Białą. Na wystawie prezentujemy 
najbardziej charakterystyczne elementy 
kultury kurpiowskiej z obu puszcz. 

Złożyły się na nie m.in. hafty, wyci-
nanki, pisanki – te z Puszczy Białej okle-
jane włóczką i sitowiem, te z Puszczy 
Zielonej – wydrapywane lub ozdabia-
ne woskiem. Są też charakterystyczne 
kurpiowskie bukiety i kierce (wieszane 
u stropu ozdoby wykonywane ze słomy, 
wzbogacane kwiatami z bibuły), pieczy-
wo obrzędowe, wycinanki, hafty, tkani-
ny, koronki, ceramika, rzeźba. Na plan-
szach można także obejrzeć zdjęcia 
i przeczytać o kurpiowskich zwycza-
jach, rzemiośle, historii. 

Wystawa w CWRDW

Dwa oblicza Kurpiów 
Etnografowie uznają je za jeden z najciekawszych regionów Pol-

ski. Któż nie zna misternych wycinanek, pięknych czerwonych haftów, 
pisanek zdobionych sitowiem i włóczką, wysokich na kilka metrów 
palm wielkanocnych. Kurpiom poświęcona została wystawa otwarta 
6 maja w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły.

Denar Sambora II
Podczas otwarcia wystawy po raz pierwszy wręczone zo-

stały wyróżnienia denarem tczewskim Sambora II. Pierwszy 
z nich otrzymał prezydent Zenon Odya, drugi – Marian Ka-
miński, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.

– Odlew denara tczewskiego wykonany został na podstawie 
oryginalnego denara znajdującego się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku – powiedziała dyrektor A. Gajewska. – Wręczając pamiątkowe denary 
i certyfi katy chcemy podziękować tym, którzy najbardziej nam pomagali podczas 
dotychczasowej – ponad dwuletniej działalności Centrum. Są to osoby, na które 
zawsze mogliśmy i możemy liczyć. 

Samborowy denar jest pamiątką Mennicy Książęcej, 750 lat temu w Tczewie 
powstałej, kiedy to Sambor II książę tczewski i lubiszewski miasto na prawie lu-
beckim na włościach tych ulokował. Niechaj denar po wieczne czasy upamiętnia 
wielkie zasługi Pana, cieszy oko i serce raduje i werwę niech ogromną wyzwoli, 
która Centrum nasze w działaniach wspomoże – czytamy w certyfi kacie.

M.M.

„Gryf i Małgorzata…” 

Baśniowa promocja Kociewia
„Nigdy nie przeminie potrzeba uczenia, przekazywania 

wzorców moralnych i umiłowania ojczyzny serdecznej...” 
– tymi słowami Andrzej Grzyb uzasadnia potrzebę pisania 
książek dla dzieci i młodzieży w laudacji najnowszej pub-
likacji Romana Landowskiego „Gryf i Małgorzata. Baśnie 
i podania nie tylko z Kociewia”.

Eksponaty zgromadzo-
ne w CWRDW pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce, 
Muzeum Północno-Mazo-
wieckiego w Łomży oraz 
tczewskiego CWRDW. 

Wernisaż wystawy 
uświetnił występ zespołu 
„Magiczne ogrody”.

Wystawa jest czynna do 28 czerwca. 

Nauczycielskie Kolegium Ję-
zyków Obcych w Tczewie, specjal-
ność język angielski, ogłasza nabór 
na trzyletnie studia licencjackie, 
w roku szkolnym 2009/10, pod opieką 
naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia 
odbywają się w trybie dziennym i za-
ocznym. Uczelnia oferuje intensywną, 
praktyczną naukę języka angielskiego, 
którego dobra znajomość otwiera drogę 
do atrakcyjnej pracy, dalszego rozwo-
ju osobistego i stabilizacji zawodowej. 
Uzyskany w kolegium dyplom uprawnia 
do pracy w jako nauczyciel języka an-
gielskiego we wszystkich placówkach 
oświatowych jak również daje możli-
wość kontynuowania nauki na studiach 
magisterskich na wybranym kierunku. 

Na przełomie sierpnia i września zor-
ganizowana zostanie Letnia Akademia 
Języka Angielskiego, której oferta skie-
rowana jest dla tych, którzy chcieliby od-
świeżyć znajomość języka angielskiego 
przed rozpoczęciem nauki w kolegium. 

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

NKJO ogłasza 
rekrutację
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Międzypokoleniowy 
spektakl pantomimiczny 
Garnek, w wykonaniu 
tczewskich seniorów 
i dzieci, miał 8 maja swo-
ją zagraniczną premierę 
w Brukseli podczas Zgro-
madzenia Ogólnego 27 
członków europejskich 
organizacji seniorskich 
zrzeszonych w AGE – The 
European Older People’s 
Platform. Organizato-
rem wyjazdu był Zarząd 
Miejski PKPS – członek 
Forum 50+, krajowego 
odpowiednika AGE Plat-
form oraz Urząd Miasta. Patronat nad spektaklem objął prezydent Tczewa. 

Sukces tczewskich seniorów
Z „Garnkiem” do Brukseli

Wizyta w stolicy Europy jest wydarze-
niem prestiżowym – stworzyła bowiem 
okazję do prezentacji ponadnarodowej 
wartości dialogu ponad podziałami wie-
ku. To, że spektakl został włączony do 
programu zgromadzenia poczytywać 
można za wyjątkowy sukces tczewian 
– oglądała go grupa przedstawicieli po-
nad dwudziestu krajów Europy.

Spektakl porusza kwestię między-
ludzkich relacji, traktuje o istocie uczuć, 
które w naszym życiu podlegają ciągłej 
przemianie. Tytułowy garnek pojawia 
się w świecie skłóconych ze sobą lu-
dzi za sprawą tajemniczego przybysza. 
Staje się symbolem przemiany, jaka 
dokonuje się u ludzi, do których tra-
fi a. Negatywne emocje, takie jak złość 
i żal zmieniają się w radość i szczęście. 
Przemiana nie trwa jednak długo – pa-
zerność sprawia, że ludzie chcą mieć 
garnek tylko dla siebie. Wywiązuje się 
walka, w wyniku której garnek zostaje 
utracony. Zgodę odbudowuje dopiero 

przybyły ponownie gość. 
Krajowa premiera spektaklu odbyła 

się w Krakowie podczas Przeglądu Ama-
torskich Teatrów Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku Międzypokoleniowa Twórczość 
Teatralna w 2008 roku. Garnek został 
laureatem I nagrody Przeglądu. 

Autorem scenariusza i reżyserem 
spektaklu jest Piotr Weintz, absol-
went studium wokalno-aktorskiego, na 
co dzień pracownik środowiskowego 
domu samopomocy MOPS w Tczewie. 
W obsadzie znaleźli się Janina i Be-
nedykt Kusowscy – laureaci Wyborów 
Miss i Mistera Złotego Wieku w 2008 
roku, Bożena Szczepańska – prezes 
Fundacji Domu Kultury, znana tczew-
ska animatorka społeczno-kulturalna 
oraz dwie uczennice tczewskich gimna-
zjów – Dominika Jakubowska i Natalia 
Wiśniewska. Nad organizacją wyjazdu 
czuwały Julita Jakubowska i Gabrie-
la Brządkowska (MOPS i ZM PKPS 
w Tczewie).

– Na pierwszej linii ognia w waszym 
przypadku brzmi bardzo dosłownie, 
walczycie ze wszystkimi żywiołami, ra-
tujecie ludzi i mienie – powiedział Miro-
sław Pobłocki, wiceprezydent Tczewa. 
– Społeczność Tczewa o tym pamięta. 
Życzę wam, abyście zawsze zdążyli 
i nigdy nie musieli…

O tym, że tczewscy strażacy są 
doceniani świadczy ilość odznaczeń 
i awansów. Doceniono jednak nie tylko 
strażacy. Odznaczenia za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymało także dwóch rad-
nych Tczewa – Mirosław Kaffka i Roman 
Kucharski. Medale okolicznościowe „So-
lidarni ze strażakami” otrzymali tczewscy 
prałaci – księża Stanisław Cieniewicz, 
Piotr Wysga oraz Antoni Dunajski, poseł 
Jan Kulas, komendant powiatowy policji 
– Robert Sudenis, dowódca 16. Tczew-
skiego Batalionu Saperów – Zdzisław 

Dzień Strażaka
Odznaczenia, awanse i kamera termowizyjna w prezencie

Dzień Strażaka uroczyście świętowała Powiatowa Straż Pożarna w Tcze-
wie. Jak zwykle z tej okazji nie zabrakło odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa, 
wyróżnień, awansów, prezentów. Jednym z nich była kamera termowizyjna 
przekazana tczewskiej jednostce przez komendanta wojewódzkiego straży 
pożarnej. Kamera pozwoli odnajdywać osoby uwięzione pod gruzowiskami 
i szybko lokalizować źródło ognia.

Świniarski, komendant Straży Miejskiej 
– Andrzej Jachimowski oraz Roman 
Tomczak – nadleśniczy ze Starogardu.

– Tczewska jednostka może służyć 
za przykład bardzo dobrej współpracy 
między strażą pożarną i samorządem 
lokalnym – powiedział Andrzej Rószkow-
ski, komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej. – Dzięki tej współpracy 
przez kilka lat udało nam się podwo-
ić, a wręcz potroić sprzęt tej jednostki. 
W ubiegłym roku, dzięki samorządowi 
miasta, wyposażyliśmy ją w podnośnik 
pozwalający strażakom dotrzeć na naj-
wyższe piętra tczewskich wieżowców.

W prezencie od tczewskich stra-
żaków Rada Miejska w Tczewie otrzy-
mała… Vademecum Strażaka. Włodzi-
mierz Mroczkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej odbierając prezent obie-
cał, ze radni będą teraz zgłębiać tajniki 

strażackiej wiedzy. – Zapewniam, że 
przynajmniej w tej kadencji strażacy 
mogą liczyć na tczewską Radę Miejską 
– dodał przewodniczący. 

Uroczystość z okazji Dnia Strażaka 
uświetnił występ dzieci ze szkoły Pod-
stawowej w Lignowach Szlacheckich. 
Tego dnia rozdano także nagrody zwy-
cięzcom powiatowego szczebla Ogól-
nopolskiego Konkursu Rysunkowego 
„Klęska, powódź czy huragan – straż 
pożarna ci pomaga”.

Odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali m.in. radni Mirosław Kaffka i Roman 
Kucharski.

OGŁOSZENIA

Piknik parafi alny
Parafi a NMP Matki Kościoła oraz 

Akcja Katolicka zapraszają mieszkań-
ców Tczewa na Piknik Parafi alny. Im-
preza odbędzie się w niedzielę 7 czerw-
ca od godz. 14.00 na placu parafi alnym. 
W programie wiele atrakcji, występy ar-
tystyczne, loterie, gry, zabawy.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (II piętro) został wywieszony:
•  wykaz nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz Sub-
met Sp. z o.o. w Tczewie. Nierucho-
mość oznaczona numerem działki 
148/27 obr. 5 KW 17344, położona 
jest w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej 
i przeznaczona została do sprzeda-
ży na poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomości przy-
ległej;

•  wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz 
współużytkowników wieczystych, 
zgodnie z posiadanymi udziałami:

–  Lokatorsko–Własnościowa Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Sambor” 
– udział 240/368

–  osoby fi zyczne – udział 100/368
–  osoby fi zyczne – udziały 28/368;
•  wykazy nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz właścicieli 
lokali mieszkalnych;
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Moc atrakcji czekało na tczewian 
podczas tegorocznej Nocy Muzeów. 
Centrum Wystawienniczo-Regional-
ne Dolnej Wisły tym razem postawi-
ło na klimaty orientalne prezentując 
kulturę Chin, Muzeum Wisły zachę-
cało po poznania morskich tradycji.

Nocne zwiedzanie rozpoczęło się 
od otwarcia niezwykłej wystawy „Bar-
wy smoka za chińskim murem. Sztuka, 
rzemiosło i folklor Chin”. Autorem wy-
stawy jest prof. Henryk Brandys, który 
przez dziewięć lat – w latach 40. i 50., 
mieszkał w Tczewie. – Mam ogromny 
sentyment do Tczewa – powiedział prof. 
Brandys otwierając ekspozycję. – To co 
widzicie na tej wystawie to zaledwie do-
tknięcie Chin. Chiny to ogromny kraj, 
powierzchniowo zbliżony do Europy. To 
kraj, który zamieszkuje 1,3 mld ludzi, 36 
różnych narodowości. Każda z nich ma 
inna kulturę.

Wystawa jest próbą ukazania tra-
dycyjnych i nowych form, jakie w cią-
gu minionego półwiecza dominowały 
w chińskiej sztuce, rzemiośle i rękodzie-
le ludowym. Sztuka rzemiosło i chińskie 
rękodzieło ludowe zachwycają różno-
rodnością form, bogactwem kolorów 
i orientalnym wdziękiem, ale oglądając 
poszczególne obiekty trzeba pamiętać, 
że dla Chińczyka dawniej najważniej-
sza była symbolika zawarta w kolorze, 
formie i treści przedstawienia. Na wy-
stawę składa się ponad 200 obiektów 
i 50 zdjęć stanowiących własność Amba-
sady Chińskiej Republiki Ludowej oraz 
osób prywatnych. Reprezentują one 
malarstwo i kaligrafi ę, ceramikę i porce-
lanę, tkaniny i hafty, wyroby z laki, ple-
cionki z bambusa i słomy, kompozycje 
z korka, masy perłowej, waty i prasowa-
nej słomy, fi gurki teatru cieni i maski ope-
ry chińskiej, zabawki, latawce i lampiony.

Patronat nad wystawą objął Am-
basador Chińskiej Republiki Ludowej 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

– Oglądając te z ogromną precyzją 
wykonane przedmioty pamiętajmy, że 
Chińczyk woli zrobić jedną rzecz, ale 
bardzo dokładnie aniżeli kilka mniej 
precyzyjnie – powiedział prof. Brandys. 
– Życzę wam, abyście tak jak Chińczy-
cy umieli cieszyć się drobiazgami. 

Europejska Noc Muzeów

W barwach chińskiego smoka

Wystawa czynna 
będzie do 16 sierpnia.

Wielu chętnych 
zgłosiło się na lekcje 
języka chińskiego, 
a także uczyło się chiń-
skiej kaligrafi i. Były po-
kazy chińskich fi lmów 
i wykłady na temat 
chińskiego teatru cie-
ni i opery pekińskiej. 
Najmłodsi ustawiali się 
w długiej kolejce do 
malowania twarzy, 
a dorośli raczyli się chiń-
ską herbatą i sake. Nie 
zabrakło orientalnych 
potraw serwowanych 
przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej. Noc Muzeów 
była też okazją, aby wejść do wieży ciś-
nień. Bracia Kurkowi otworzyli dla pub-
liczności swoją siedzibę pełną pamiątek. 

Mimo deszczowej pogody nie za-
brakło chętnych na spacer szlakiem 
murów obronnych.

Muzeum Wisły, oprócz zwiedzania 
swoich ekspozycji, zaprosiło na warszta-
ty wiązania węzłów żeglarskich, pokazy 
sprzętu do nurkowania prezentowanego 

przez oceanografa i kierownika robót nur-
kowych CMM Wojciecha Jońskiego, po-
kazy przygotowane przez Samodzielną 
Grupę Odtworzeniową Pomorze. Chętni 
mogli spotkać się z Andrzejem Perepecz-
ko, pisarzem, ofi cerem fl oty handlowej.

Atrakcji było co niemiara, nie spo-
sób wymienić wszystkich. Z oferty sko-
rzystało ok. 2 tysięcy tczewian – od 
najmłodszych po seniorów. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Tczewianie chętnie oglądali eksponaty zgromadzone na „chińskiej” wystawie.Tczewianie chętnie oglądali eksponaty zgromadzone na „chińskiej” wystawie.

Każdy mógł się nauczyć węzłów żeglarskich.Każdy mógł się nauczyć węzłów żeglarskich.

Lekcja chińskiego.Lekcja chińskiego.
Malowanie twarzy było ogromną atrakcją dla Malowanie twarzy było ogromną atrakcją dla 

najmłodszych.najmłodszych.
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TCZEWA
z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 , poz. 219, 
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 ) – podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

NR OBWODU 
GŁOSOWANIA GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

NUMER TELEFONU 

     1
Bosmańska, Czatkowska, Szyprów, Kapitańska, Marynarska, Chłopska, Dokerów, Flisaków, Ni-
zinna, Okrętowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Retmańska, Robotnicza, Rzemieślnicza, 
Spółdzielcza, Stoczniowców, Wiślana, Za Portem

Szkoła Podstawowa Nr 7 
ul. Stoczniowców Nr 15 a
tel. ( 058) 531-35-06

2 Elżbiety, Kolejowa, Krucza, Łąkowa, Młyńska, Półwiejska, Prosta, Wierzbowa, Wilcza, Za Dwor-
cem, Żuławska

Gimnazjum Nr 2 
ul. Południowa Nr 6, tel. ( 058) 531-50-19

      3
J. Dąbrowskiego, Jana z Kolna, Kopernika, Królowej Jadwigi, Lecha, Plac Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Strzelecka , Słowackiego, Wojska Polskiego do wiaduktu

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. J. Dąbrowskiego Nr 6, tel. ( 058) 531-35-50

4 1 Maja, Nowa, Obrońców Westerplatte, Sambora, M. Samborówny, Ks. Ściegiennego, Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Westerplatte Nr 18, tel. ( 058) 531-35-27

      5
Chopina, Dominikańska, Garncarska, Plac Św. Grzegorza, Plac Gen. J. Hallera, Kościelna, Krót-
ka, Lipowa, Mestwina, Nad Wisłą, Okrzei, Podgórna, Rybacka, Wodna, Zamkowa, Żeglarska

Centrum Kultury i Sztuki 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Nr 10
tel. ( 058) 531-40-80

6 Ks. Aleksandra Kupczyńskiego ( dawna Boczna) , Kościuszki, Kręta, Łazienna, Mickiewicza, 
Ogrodowa, Podmurna, Skromna, Stara

Przedszkole Nr 9 
ul. Kościuszki Nr 18, tel. ( 058) 531-23-02

7 Kołłątaja, Paderewskiego, Stroma, Wąska Centrum Edukacji Dorosłych 
ul. 30-go Stycznia Nr 1, tel. ( 058) 531-69-50

      8 Matejki, Nowowiejska, Starowiejska Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Konopnickiej Nr 11, tel. ( 058) 531-17-07

      9 Konarskiego, Orkana, Polna Gimnazjum Nr 1 
ul. Czyżykowska Nr 69, tel. ( 058) 530-20-01

10 Baczyńskiego, Czyżykowska za wyjątkiem Nr 64-66 i 69, Ceglarska, Gen. H. Dąbrowskiego, 
Nadbrzeżna, Orzeszkowej, Pułaskiego, Reja

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 
ul. Czyżykowska Nr 17
tel. ( 058) 531-05-17

11 Czyżykowska Nr 64-66 i 69, Kochanowskiego, Tetmajera, Wybickiego, Wyspiańskiego Gimnazjum Nr 1
ul. Czyżykowska Nr 69, tel. ( 058) 531-17-63

12
Bałdowska, Gen. Bema, Fenikowskiego, Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Krasińskiego, Konopni-
ckiej, Kusocińskiego, Parkowa, B. Prusa, Wincentego Pola, Sienkiewicza, Sportowa, Staszica, 
30-go Stycznia Nr 1-30b i 55-61, Ks. Bernarda Sychty, Szkoły Morskiej, Ważyka, Wybudowanie, 
Zielona, Żeromskiego

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych 
ul. Bałdowska Nr 19
tel. ( 058) 531-05-66

     13

Bądkowskiego, Biskupa Konstantyna Dominika, T. Boya- Żeleńskiego, Ks. Bolta, K. Borchar-
dta, Wł. Broniewskiego, Czyżewskiego, Dygasińskiego, Forsterów, A. Fredry, A. Frycza -Mo-
drzewskiego, K.I. Gałczyńskiego, B. Głowackiego, J. Chełmońskiego, Jagalskiego, ppłk. Janika, 
Klima, Kossaka, Kraziewicza, Kruczkowskiego, Landowskiego, Łajming, Malczewskiego, Ks. 
Młyńskiego, Z. Nałkowskiej, C.K. Norwida, Ks. J. St. Pasierba, Przemysłowa, J. Przybosia, Wł. 
Reymonta, L. Staffa, J. Stanisławskiego, 30-go Stycznia Nr 31-54, Spacerowa, Wita Stwosza, J. 
Tuwima, St. I. Witkiewicza, L. Wyczółkowskiego, G. Zapolskiej.

Nowo powstały budynek 
przy ul. Chełmońskiego 1 a
tel. ( 058) 531-48- 85

14
B. Chrobrego, Fabryczna, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Księżniczki Dobrawy, Mieszka I, 
Piaskowa, Plac Patriotów, Piastowska, Przemysława II, Rycerska, Targowa, Wojska Polskiego 
od wiaduktu, Warsztatowa, Świętopełka

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
ul. Grunwaldzka Nr 1
 tel. ( 058) 531-55-50

     15 Niepodległości, Sobieskiego, Wyzwolenia Ośrodek Opiekuńczy
ul. Niepodległości Nr 10, tel. ( 058) 531-30-35

     16 Saperska Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Saperska Nr 12, tel. ( 058) 531-59-52

17 Aleja Zwycięstwa Przedszkole Niepubliczne „Czwóreczka” 
ul. Saperska Nr 7, tel. ( 058) 531-44-79

     18 Jedności Narodu Nr 1-4, 7, 27- 37 Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Saperska Nr 12, tel. ( 058) 530-23-68

     19 Jedności Narodu Nr 8-14, 18-22, Sadowa Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Gdańska Nr 17, tel. ( 058) 531-55-16

     20 Chłodna, Gdańska, Kaszubska, Kozia , Mostowa, Nowy Rynek, Południowa, Pomira, Pomorska Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Gdańska Nr 2, tel. ( 058) 777-28-88 

21 Kasztanowa, Kwiatowa, Malinowska, Al. Solidarności, Topolowa Szkoła Podstawowa Nr 12
ul. Topolowa Nr 23, tel. ( 058) 531-60-70

22 Brzozowa, Jaworowa, Jodłowa Przedszkole Nr 8, ul. Jodłowa Nr 6
tel. ( 058) 531-68-11

     23 Akacjowa, Jarzębinowa Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” 
ul. Jarzębinowa Nr 4, tel. ( 058) 531-62-41

24
Armii Krajowej od Nr 2-86 strona parzysta, Gen. Grota -Roweckiego, Gen. Bora- Komorowskiego, Gen. 
Leopolda Okulickiego, Działkowa, Gryfa Pomorskiego, H. Hass, Harcerska, J. Jasińskiego, Wł. Jurgo, 
Obrońców Tczewa, Traugutta, Suchostrzygi Dworzec

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Armii Krajowej Nr 70
tel. ( 058) 531-65-19

     25 Armii Krajowej Nr 1 – 85 strona nieparzysta Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Armii Krajowej Nr 39, tel. ( 058) 775 94 50

     26 Władysława Jagiełły Nr 2, 4, 6 i 12 Gimnazjum Nr 3 ul. Wł. Jagiełły Nr 8
tel. ( 058) 532-60-28

     27 Władysława Jagiełły Nr 1,3,5,7,9 i 13 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Nr 3 
ul. Wł. Jagiełły Nr 8, tel. ( 058) 532-72-27

     28
Wł. Andersa, Stefana Batorego, Królowej Bony, Kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, Lotnicza, 
Królowej Marysieńki, Korczaka, Kilińskiego, T. Rejtana, Skarszewska, Zygmunta Starego, Gen. Wła-
dysława Sikorskiego, Suchostrzycka, Wigury, Żwirki

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Wigury Nr 84
tel. ( 058) 531-66-48

29 Christiana Andersena, Jana Brzechwy, Czerwonego Kapturka, Braci Grimm, Jasia i Małgosi, Aleja Ko-
ciewska, Piotrowo, Kubusia Puchatka, Pinokia, Rokicka, Szewczyka Dratewki

Obwodowy Urząd Miar O/Tczew
ul. Rokicka Nr 16, tel. ( 058) 531-24-96

30 Obwód zamknięty (Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy 
ul. 30-go Stycznia Nr 57, tel. ( 058) 777-66-70

31 Obwód zamknięty (Szpital Powiatowy) Szpital Powiatowy 
ul. Paderewskiego Nr 11, tel. ( 058) 777-66-90

32 Obwód zamknięty (Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej)

Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej
ul. 1 Maja Nr 2, tel. ( 058) 530-03-19

Głosowanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 r. w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od 8 00 do 22 00
Uwaga: 

– lokale zaznaczone tym znakiem tj. nr 1,3,5, 8,9, 13, 15,16,18,19,20,23,25,26,27 i 28 są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
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u t w o -
r z o -
n y c h 
na tych 
statkach.
Wydawanie zaświadczeń o pra-

wie do głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.

Wyborcy wpisani do stałego reje-
stru wyborców, stale zamieszkali w kra-
ju, zamierzający głosować za granicą 
mogą otrzymać zaświadczenie o pra-
wie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można gło-
sować w dowolnym obwodzie głosowa-
nia w kraju, za granicą lub na polskim 
statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania składa 
się w urzędzie gminy, w której wyborca 
będzie ujęty w spisie wyborców, najpóź-
niej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. 
do 5 czerwca 2009 r. 

Należy zwrócić szczególną uwa-
gę, aby nie utracić zaświadczenia 
o prawie do głosowania. 

W przypadku jego utraty, niezależ-
nie od przyczyny, nie będzie możliwe 
otrzymanie kolejnego zaświadczenia, 
ani wzięcie udziału w głosowaniu w ob-
wodzie właściwym dla miejsca swego 
zamieszkania. 

Zaświadczenia wydaje Wydział 
Spraw Obywatelskich – pawilon pok. 
24, w godzinach pracy urzędu do 
dnia 5 czerwca 2009 r. włącznie.

Zaświadczenie o prawie do głosow-
nia wyborca odbiera osobiście, za po-
kwitowaniem albo przez upoważnioną 
pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu 
wskazano numer ewidencyjny PESEL 
wyborcy, którego ma dotyczyć to za-
świadczenie.

W dniach od 25 do 29 maja 2009 r.
zostanie wyłożony do publicznego wglą-
du spis wyborców w wyborach posłów 
do Parlamentu Europejskiego. 

W tych dniach można dokonać spraw-
dzenia spisu w Wydziale Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miejskiego w godzinach 
pracy urzędu – pawilon pok. 24.

Udostępnianie spisu następuje na 
pisemny wniosek zainteresowanego, 
zawierający dane umożliwiające ustale-
nie tożsamości wyborcy w spisie.

Wniosek o udostępnienie spisu wybor-
ców i o wydanie zaświadczenia o prawie 
do głosowania można pobrać w Biurze 
Obsługi Klienta lub Wydziale Spraw Oby-
watelskich oraz dostępny jest na stronie 
internetowej UM Tczew www.tczew.pl

7 czerwca

Wybieramy eurodeputowanych 

Wybory

94 prace oceniało jury podczas II 
etapu (powiatowego) XI edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Rysunko-
wego „Klęska, powódź czy huragan 
– straż pożarna ci pomaga”. Zwycięz-
com wręczono nagrody podczas uro-
czystości Dnia Strażaka w Centrum 
Kultury i Sztuki. Nagrodzone i wyróż-
nione prace zakwalifi kowano do eli-
minacji wojewódzkich konkursu.

Konkurs został zorganizowany dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych oraz uczniów, wychowanków szkół 
specjalnych i innych placówek wychowaw-
czych z terenu powiatu tczewskiego. Jury 
pod przewodnictwem Stefana Kukowskie-
go oceniało prace w czterech kategoriach.

WYNIKI:
● I grupa (uczniowie szkół podstawo-
wych grupa młodsza: 6-8 lat):
I m. – Tomasz Grzybek, Przedszkole 
Niepubliczne „Akademia Krasnolud-
ków” w Tczewie; II m. – Dawid Jaż-
dżewski, Szkoła Filialna w Brzuścach; 
III m. – Wiktoria Dering, Szkoła Filial-
na w Brzuścach;
Wyróżnienia: Natalia Niemaszyk, Szko-
ła Filialna w Brzuścach, Marian Bielecki, 
Szkoła Podstawowa w Gogolewie.
● II grupa (uczniowie szkół podstawo-
wych grupa starsza: 9-12 lat):
I m. – Karolina Wiśniewska, Szkoła 
Plastyczna w Tczewie; II m. – Marta 
Mykowska, Szkoła Podstawowa Nr 10 
w Tczewie; III m. – Szymon Białkowski, 
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem;
Wyróżnienia: Maciej Ławny, Zespół 
Kształcenia i Wychowania w Turzu, Eleni 
Małachowska, Zespół Szkół w Pelplinie.
● III grupa (uczniowie gimnazjów 13-15 lat):
I m. – Martyna Golicka, Gimnazjum 
w Dąbrówce; II m. – Maja Bronk, Gim-
nazjum w Dąbrówce; III m. – Marta 
Szramowska, Zespół Szkół w Pelplinie;
Wyróżnienia: Karolina Olech i Ma-
rzena Gardzielewska, Zespół Szkół 
w Morzeszczynie.
● IV grupa (uczniowie i wychowankowie 
szkół specjalnych, niepełnosprawni):
I m. – Krystian Rąbała, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie; 
II m. – Ewa Górnowicz, Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Pelplinie; III m. – Krzysz-
tof Roter, Gimnazjum w Gniewie;
Wyróżnienia: Mateusz Podjatzki, Gimna-
zjum w Gniewie, Łukasz Szymborowski, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pelplinie.

Strażacki konkurs
Nagrody dla 

młodych plastyków

Uwaga, zmieniła się siedziba Ob-
wodowej Komisji Wyborczej nr 13 (na 
Os. Witosa). Poprzednio był to Zajazd 
„Słoneczny”, tym razem głosowanie od-
bywać się będzie w nowo powstałym 
budynku przy ul. Chełmońskiego 1 A. In-
formacja o granicach obwodów i nume-
rach obwodowych komisji wyborczych 
znajduje się na str. 12 PM, jest udostęp-
niona na tablicach ogłoszeń na terenie 
miasta, na miejskiej stronie internetowej 
(www.tczew.pl) i biuletynie informacji 
publicznej (www.bip.tczew.pl).

Prezydent Miasta Tczewa przypo-
mina o terminach składania wniosków 
o dopisanie do spisu wyborców oraz 
o wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 
7 czerwca 2009 r.
1.  Najpóźniej do 24 maja 2009 r.
• żołnierze pełniący zasadniczą lub 

okresową służbę wojskową oraz 
pełniący służbę charakterze kandy-
datów na żołnierzy zawodowych lub 
odbywający ćwiczenia i przeszkole-
nie wojskowe, 

• policjanci z jednostek skoszarowa-
nych,

• ratownicy odbywający zasadniczą 
służbę w obronie cywilnej poza 
miejscem stałego zamieszkania, 
mogą składać wnioski o dopisanie 
do spisu wyborców w miejscowości, 
w której odbywają służbę.

2.  Najpóźniej do 28 maja 2009 r.
–  wyborcy przebywający czasowo na 

obszarze gminy lub wyborcy nigdzie 
niezamieszkali przebywający na ob-
szarze gminy, w okresie obejmują-
cym dzień wyborów mogą składać 
wnioski o dopisanie do spisu wybor-
ców w miejscu pobytu,

– wyborcy niepełnosprawni mogą 
składać wnioski o dopisanie ich do 
spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania przy-
stosowanym do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, na obszarze 
gminy właściwej ze względu na 
miejsce stałego zamieszkania.

3. Najpóźniej do 2 czerwca 2009 r.
–  wyborcy przebywający za granicą 

mogą składać wnioski o dopisanie 
ich do spisu wyborców w obwodach 
głosowania utworzonych za granicą,

–  wyborcy przebywający na polskich 
statkach morskich mogą składać 
wnioski o dopisanie ich do spisu 
wyborców w obwodach głosowania 

7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Tczewianie głosować będą w 32 
obwodach wyborczych, w tym 3 zamkniętych – 
w szpitalach. Głosować można w godz. 8.00-22.00. 
Przypominamy, że osoby niepełnosprawne, które 
zamierzają wziąć udział w głosowaniu mogą sko-
rzystać z bezpłatnego transportu. Wystarczy taką 
chęć zgłosić w Urzędzie Miejskim w Tczewie, przed 
wyborami lub w dniu wyborów pod numerem tel.: 
058 77 59 309 oraz 058 77 59 307.
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OGŁOSZENIE

Ochotnicze Hufce Pracy to 
państwowa jednostka budżetowa 
nadzorowana przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej. OHP wykonują 
zadania państwa w zakresie zatrud-
nienia oraz przeciwdziałania mar-
ginalizacji i wykluczeniu społecz-
nemu młodzieży powyżej 15 roku 
życia, a także zadania w zakresie 
jej kształcenia i wychowania. Jedną 
z 16 Wojewódzkich Komend jest 
Pomorska z siedzibą w Gdańsku. 
W jej strukturze działa Środowisko-
wy Hufi ec Pracy w Tczewie.

Głównym celem działalności OHP 
jest stwarzanie młodzieży warunków 
prawidłowego rozwoju społecznego 
i zawodowego poprzez aktywne budo-
wanie systemu pomocy dla grup naj-
słabszych, organizowanie i wspieranie 
form wychodzenia z ubóstwa, bezro-
bocia i patologii społecznych. OHP 
zapewnia swoim uczestnikom warunki 
do kontynuowania kształcenia ogól-
nego i zawodowego, podwyższania 
kwalifi kacji ogólnych i zawodowych lub 
przekwalifi kowania. Realizuje programy 
profi laktyczne, wychowawcze i reso-
cjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej 
demoralizacją i wchodzącej w konfl ikt 
z prawem oraz kompleksowe działania 
opiekuńczo-wychowawcze.

Jednostki OHP zajmują się prze-
de wszystkim młodzieżą ze środowisk 
bezrobotnych, rodzin niewydolnych wy-
chowawczo, zagrożoną wypadnięciem 
z systemu edukacji – co roku jest to oko-
ło 32 tys. osób w kraju, z czego około 
1600 w pomorskim. Młodzież przeby-
wa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
w Człuchowie oraz w Środowiskowych 
Hufcach Pracy w Tczewie, Starogardzie 
Gdańskim, Bytowie, Gdańsku, Słupsku 
i Hufcach Pracy w Kwidzynie, Nowym 
Dworze Gdańskim, Słupsku i Gdyni. 
Najbiedniejsi uczestnicy otrzymują nie-
odpłatne miejsca w internatach i całodo-
bowe wyżywienie. Kadra pedagogiczna 
OHP współpracuje ze specjalistycznymi 
instytucjami i organizacjami ze środowi-
ska lokalnego, zajmującymi się proble-
matyką młodzieży, m.in. z policją i porad-
niami psychologiczno-pedagogicznymi. 

W Środowiskowym Hufcu Pracy 
w Tczewie przy ulicy Sobieskiego 10 
przebywa średnio 140 uczestników. 
Internat może pomieścić 40 uczestni-
ków. Oferta edukacyjna ŚHP w Tczewie 
skierowana jest do młodzieży w wieku 
od 15 lat. Hufi ec kształci młodzież na 
poziomie gimnazjalnym z przygotowa-
niem zawodowym. Ponadto w ramach 
struktury placówki działają m.in. świet-
lica środowiskowa, warsztaty szkole-
niowo-produkcyjne, internat. Hufi ec 
posiada profesjonalnie przygotowaną 
kadrę pedagogiczną w zakresie oferty 
wychowawczo-szkoleniowej. Uczestni-
cy biorą udział w realizacji programów 
i projektów edukacyjno-wychowaw-
czych, takich jak „Bezpieczny Szlak”, 
Agenda OHP”, „Twoja wiedza Twój 
sukces”. W ramach organizowanych 
warsztatów i kół zainteresowań wyróż-
niają się grupy sportowe i artystyczne. 
Młodzież ŚHP cyklicznie bierze udział 
w zawodach sportowych, reprezentując 

Ochotnicze Hufce Pracy

Edukacja, praca, wychowanie

tczewski hufi ec na imprezach lokalnych 
i wojewódzkich. Aktywnie uczestniczy 
w turniejach strzeleckich, rozgrywkach 
tenisa stołowego i biegach. Hufcowe 
koło plastyczne bierze udział w licznych 
konkursach wojewódzkich i ogólno-
polskich. Od kilku lat Hufi ec jest orga-
nizatorem Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego pt. „Europa da się lubić 
– miejsce, które warto zobaczyć”.

Zdobywanie wykształcenia na za-
sadzie uczestnictwa w OHP jest jed-
ną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej 
i przygotowania zawodowego w ramach 
Polskiego Systemu Oświaty. Ofertę 
kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 
lat, która z różnych przyczyn chce rea-
lizować obowiązek nauki, łącząc naukę 
z pracą zarobkową. Uczestnik OHP uzu-
pełnia wykształcenie ogólne w zakre-
sie szkoły podstawowej lub gimnazjum 
z jednoczesnym przyuczeniem do wyko-
nywania określonej pracy lub zdobywa 
kwalifi kacje zawodowe na poziomie za-
sadniczej szkoły zawodowej. Kształce-
nie ogólne realizowane jest w szkołach 
publicznych. Praktyczne przygotowanie 
zawodowe odbywa się głownie u praco-
dawców zewnętrznych (np. u rzemieśl-
ników). Nauka zawodu trwa 2 lub 3 lata, 
w zależności od programu nauczania. 
Przygotowanie do wykonywania okre-
ślonej pracy trwa do ukończenia przez 
uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej 
jednak niż 22 miesiące. Absolwent OHP 
otrzymuje świadectwo ukończenia szko-
ły, a po zdaniu egzaminu z przygotowa-
nia zawodowego tytuł zawodowy lub za-
świadczenie o ukończeniu przyuczenia 
do wykonywania określonej pracy. Świa-
dectwo ukończenia zasadniczej szkoły 
zawodowej umożliwia podjęcie dalszej 
edukacji np. na poziomie szkoły średniej. 
Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

OHP świadczą podstawowe usługi 
rynku pracy, w tym pośrednictwo pracy, 
organizację szkoleń, poradnictwo zawo-
dowe i informację zawodową. Pośred-
nictwem pracy w OHP zajmują się Mło-
dzieżowe Biura Pracy (Gdańsk, Gdynia, 
Słupsk). W doradztwie zawodowym spe-
cjalizuje się Mobilne Centrum Informacji 
Zawodowej (Gdańsk, Słupsk), Młodzie-
żowe Centrum Kariery (Nowy Dwór 
Gdański), Ośrodki Szkolenia Zawodo-
wego (Gdańsk Słupsk) i Punkty Pośred-
nictwa Pracy (Tczew, Człuchów).

Krzysztof Bujanowicz
Rzecznik Prasowy

Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Środowiskowy Hufi ec Pracy w Tczewie.

Społeczny komitet budowy śródlą-
dowego statku pasażersko-wycieczko-
wego w Tczewie przekazuje informację 
o pracy i wydarzeniach w okresie od 
2 stycznia do 31 marca 2009 roku.
1. Komitet uzyskał pozwolenie na 

przeprowadzenie zbiórki publicz-
nej na budowę statku na okres od 
1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 
2010 roku, wydane przez Marszał-
ka Województwa Pomorskiego 
z dnia 17 marca 2009 roku Nr 
ROPS.AW.0724/10/2009. Zbiórka 
publiczna przeprowadzona będzie w 
powiatach: Tczew, Starogard Gdań-
ski, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Nowy 
Dwór Gdański, Gdańsk i Pruszcz 
Gdański w formie:

• ofi ar do puszek kwestarskich i skar-
bon

• dobrowolnych wpłat na konto Komi-
tetu

2. Otwarte zostało dnia 5 lutego 2009 
roku konto w banku Millennium – pla-
cówka nr 233, Tczew ul. Łazienna 12.

 Nr konta: 71 1160 2202 0000 0001 
3144 7815

 Nr NIP 593 254 09 15
 Regon 220 716 455
3. 30 marca br. w Centrum Wystawien-

niczo - Regionalnym Dolnej Wisły 
w Tczewie odbyło się zebranie ogól-
no – sprawozdawcze za 2008 r. 
członków Komitetu, na którym przy-
jęto plan pracy Komitetu na 2009 r. 
oraz przyjęto uchwałę w przedmio-
cie sprawy.

4. Opracowano prośbę o wsparcie fi -
nansowe do mieszkańców Kociewia, 
Powiśla i Żuław, która w najbliższym 
czasie zostanie rozpowszechniona 
w ww. powiatach.

Jako Przewodniczący Komitetu 
zwracam się do wszystkich ludzi dobrej 
woli o wpłaty na ww. konto w celu wybu-
dowania statku pasażersko – wyciecz-
kowego głównie dla dzieci i młodzieży 
województwa pomorskiego.

Tadeusz Wrycza
przewodniczący komitetu 

Komunikat społecznego 
komitetu budowy statku

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (II piętro) został 
wywieszony wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej na targowisku miej-
skim w Tczewie przy ul. Żwirki – boks 
handlowy nr 11 w hali nr I, oznaczonej 
nr działki 32/34 o pow. 8,80 m2, obr. 5, 
KW 16850, przeznaczonej do oddania 
w najem w drodze przetargu w celu pro-
wadzenia działalności handlowej.
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26.05.2009-10.06.2009 
(40 godz.)

Warunki uczestnictwa: 
ukończone 18 lat,  ukończona szkoła 

średnia,  złożenie wniosku wraz z wyma-
ganymi dokumentami,  opłacenie należ-
ności za koszty uczestnictwa w kursie. 

Warunki ukończenia kursu:
1.  Aktywny udział w zajęciach. 
2.  Wykazanie się znajomością przed-

miotu.
3.  Pozytywna ocena z egzaminu koń-

cowego. 
Absolwent szkolenia otrzymuje:
zaświadczenie ukończenia kur-

su zgodne z wymogami Kuratorium 
Oświaty uprawniające do prowadzenia 
zajęć z dziećmi i młodzieżą na różnych 
formach wypoczynku.

Program realizowany w oparciu o 
zgodę wydaną przez Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku.

Spotkanie organizacyjne: 
19.05.2009 r., (wtorek)  godz. 16.00

Zapisy:   
Dział Kursów CED, tel. 058 531-69-

50, email: kursy.ced.tczew@gmail.com

Środowisko

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

W programie: 
• Planowanie pracy wychowawczej w 

placówce wypoczynku,
• Organizacja pracy, 
• Współpraca z kadrą i prowadzenie 

dokumentacji w placówce wypo-
czynku, 

• Bezpieczeństwo życia i zdrowia 
uczestników.
Czas trwania: 10 godz. lekcyjnych 

Kryteria naboru: 
Do uczestnictwa w kursie przyj-

mowani są: nauczyciele, czynni in-
struktorzy harcerstwa od stopnia pod-
harcmistrza włącznie lub inne osoby, 
posiadające co najmniej trzyletni staż 
pracy opiekuńczo-wychowawczej lub 
dydaktyczno-wychowawczej.

Zapisy do dnia: 26.05.2009 r.
Planowany termin realizacji  kursu: 
2.06-3.06.2009 r. godz. 16.00-19.45

Informacje:
Dział Kursów CED, tel.  058   532-13-

97, email: kursy.ced.tczew@gmail.com

Organizuje kursy

 „Kierowników 
placówek wypoczynku”       

Dla kandydatów 
na wychowawców 

placówek wypoczynku 
dzieci i młodzieży

 W Dniu Ziemi 
w Urzędzie Miejskim 
prezydent Mirosław 
Pobłocki spotkał się 
z laureatami wszyst-
kich tegorocznych 
konkursów orga-
nizowanych przez 
Pracownię Eduka-
cji Ekologicznej. Na 
uroczystość przybyli 
uczniowie szkół pod-
stawowych, gimna-
zjów oraz tczewskich 
szkół ponadgimna-
zjalnych. Ekologiczne 
„orły” o największej 
wiedzy spotkały się 
z autorami najlepszych prac literackich 
oraz z mistrzami ortografi i. Większość 
przybyła pod opieką swoich nauczy-
cieli. Podczas uroczystości prezydent 
Pobłocki przedstawił zarys wielu eko-
logicznych działań w naszym mieście, 
a autorki wzruszających wierszy (Alek-
sandra Łangowska i Martyna Kono-
pińska z I LO) przedstawiły próbkę 
swojej twórczości. Podczas tego nie-
codziennego spotkania, którego bo-
haterką była oczywiście Matka Ziemia 
sławiona poprzez umiejętności młodych 
mieszkańców naszego miasta, zostały 
wręczone pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Sponsorem nagród 
był Gminny Fundusz Ochrony Środowi-
ska. Uczniowie poprzez udział w takich 
konkursach zdobyli nie tylko wiedzę, 
ale i wiele umiejętności, które zaowo-
cują właściwym podejściem do środo-
wiska naturalnego, rozwoju cywilizacji 

W Dniu Ziemi nagrodzono laureatów 
konkursów ekologicznych 2009

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

i skutków antropopresji. 
 Dyplomy i podziękowania odebrali 

również nauczyciele, którzy pracowa-
li przy organizacji konkursów i ocenie 
prac uczniów. Bez ich udziału i cięż-
kiej pracy uczestnicy nie mieliby okazji 
przedstawić swoich umiejętności. Były 
to panie:
Katarzyna Świątkowska z Gimna-
zjum nr 2,
Hanna Brange ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10,
Maria Głowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5,
Barbara Kroll ze Szkoły Podstawo-
wej nr 12,
Kamila Lany z Gimnazjum nr 1.

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
dziękuje uczestnikom konkursów oraz 
ich nauczycielom. Nazwiska wszystkich 
37 laureatów publikowaliśmy sukcesyw-
nie w poprzednich numerach Panoramy.

I miejsce w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych
Aleksandra Łangowska
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Temat: Moja rzeka, moje morze, moja 
planeta.

Do: Ciebie
Od: Matki Ziemi

Jestem deszczem, który podlewa twoje 
pola,
Jestem ogniem, który rozjaśnia ciemności,
Jestem bryzą zabawiająca się w twoich 
bujnych włosach,
Jestem równiną, na której egzystujesz ...
... matką, która dała ci życie. 

Jestem sztormem, który zalewa ulice, 
Ogniem, który pali domy,
Tornadem dewastującym krajobrazy,
Trzęsieniem, które rujnuje wieże ...

Jestem kobietą gardzącą.

Jestem światem, w którym żyjesz,
Jestem domem, w którym zakładasz 
rodzinę,
Jestem miejscem, w którym rozwijasz 
się i kształtujesz.

Jestem matką, Matka Ziemią!

Czym jest  dla mnie plądrowanie rzek, 
mórz i oceanów 
Jak nie bolesnym ciosem w moją duszę,
katastrofalnym w skutki dla ludzkości?

Nie bądź zimny, spokojny i nieporuszo-
ny jak kamień rzeczny.
Jak ludzie, z którymi żyjesz, potrzebuję 
twej ...
opieki,
zaangażowania,
miłości ...

bez poważania
  Matka Ziemia 

Gimnazjaliści posiadający największą wiedzę ekologiczną.
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IX EDYCJA „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” 
– nagrodzone prace w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Wyróżnienie za walory poetyckie
Martyna Konopińska
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Temat: Moja rzeka, moje morze, moja 
planeta.

Błądzę we mgle, otulona ciszą.
Staram się odnaleźć we własnym świecie.
Rozglądam się, wokół nie ma nikogo.
Podnoszę głowę, widzę tylko gwiazdy.
Idę dalej wiedziona nadzieją.
Chcę usłyszeć szelest liści,
Poczuć zapach trawy,
Chłód wody na mej dłoni,
Muśnięcie skrzydeł motyla.
Chcę dowodu…
Chcę wiedzieć, że naprawdę żyję…
Czy to szaleństwo?
Nie, póki mam nadzieję – łudzę siebie.
Moja dłoń napotyka chropowatą 
fakturę kory,
Delikatne gałązki opierają się prawdzie.
Ostatni liść bez krzty zieleni rozpada 
się w moich palcach,
Łzy płyną po policzkach, a powietrze 
przesiąknięte jest wonią śmierci.
Nie ma już nic…nawet ptaki nie zanucą 
pieśni pożegnania.
Kurczowo ściskając okruchy liścia, 
biegnę przed siebie.
Chce zobaczyć morze, dotknąć wody,
Poczuć dotyk wiatru na policzku.
Tu już nie ma mgły.
Patrzę przed siebie.
Tu już nie ma nic…tylko cisza.
Upadam na jałową ziemię karmiąc ją 
własnymi łzami.
To nie moja wina! – krzyczę w pustkę.
Moja wina…moja wina – odpowiada echo.
…
Ciepłe promienie słońca padają mi na 
twarz.
Ptasi głos budzi mnie ze snu.
Zaspana wychylam się 
przez otwarte okno 
i wplatam palce w 
delikatne kwiaty wiśni.
Mój dom, moja 
planeta… – 
uśmiecham się lekko.
Dobrze, że to był tylko sen.

Autorzy nagrodzonych prac w kategorii „szkoły 
ponadgimanzjalne”.

III miejsce
Monika Meler
I Liceum Ogólno-
kształcące w Tczewie 
im. Marii Skłodow-
skiej-Curie 
Temat: Nikt nie lubi, 
gdy jest za gorąco, 
czyli o efekcie cie-
plarnianym.

 
Ziemia skarży się 

Marsowi:
– Mars, mój zwią-

zek z Ludzkością już 
trwa tak długo. Za-
wsze bardzo się ko-
chaliśmy, ale ostatnio 
źle dzieje się pomię-
dzy nami. Ludzkość 
w ogóle o mnie nie myśli, stale tylko 
zajmuje się swoimi sprawami, nie zwra-
ca na mnie uwagi. Czuję się taka osa-
motniona. Nie wiem co robić. Staram 
się rozmawiać z moim ukochanym, ale 
on nie słucha. Ten związek nie daje mi 
już radości. Jestem zdezorientowana i 
zrozpaczona. Zawsze bardzo się sta-
rałam, aby Ludzkość był szczęśliwy. 
Zsyłałam deszcze, aby drzewa rodziły 
dla Ludzkości piękne, soczyste owoce, 
aby pola dawały obfi te plony. Czuję się 
odtrącona, bo on niszczy te dobrodziej-
stwa. Nie wiem, czy jest dla naszego 
związku jeszcze jakaś nadzieja. Jak na-
prawić tę sytuację?

–Trudno mi cokolwiek ci doradzić w 
tej sprawie, moja droga. Byłem świad-
kiem jak rodziła się pomiędzy wami 
wielka miłość. Byliście tacy szczęśliwi. 
Och…. Nawet zawsze mówiłem, że je-
steście dla siebie stworzeni. Ziemio, ja 
nie chcę patrzeć na to, jak ty i Ludzkość 
się rozstajecie! – odrzekł Mars.

– Och…. Mój najlepszy przyjacielu, 
nie wiesz o ważnej rzeczy. Ukrywałam 
to przed Tobą, ale teraz już dłużej mil-
czeć nie jestem w stanie. Ludzkość 
chce mojej zguby. Stale mnie niszczy, 
nie liczy się z moim dobrem. Może uży-
łam za mocnych słów, ale ja właśnie 
tak czuję. Ostatnio miewam gorączkę 

II miejsce
Krystian Zakrzewski 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Temat: Nikt nie lubi, gdy jest za gorąco, 
czyli o efekcie cieplarnianym.

EFEKT CIEPLARNIANY
CZY TO TYLKO ME WRAŻENIE?
ŻE GLOBALNE OCIEPLENIE
JUŻ NADCIĄGA, JUŻ NADCHODZI –
TO Z PEWNOŚCIĄ NAM ZASZKODZI!
NIE CHCĘ BAWIĆ SIĘ W PROROKA, 

i ataki kaszlu. Jednak mój ukochany 
nie widzi tego. Prosiłam, aby w końcu 
zrobił coś z wyziewami z samochodów i 
fabryk, ponieważ one mnie niszczą, ale 
on tylko ręką machnął na moje słowa, 
dodając, że to pewnie nic poważnego, 
że przejdzie samo. Byłam u lekarza, 
oznajmił, że to efekt cieplarniany. Za-
lecił, abym unikała toksycznych gazów. 
Powiedział również, że moja odporność 
jest na skraju wyniszczenia. Dodał, iż 
powinnam zacząć o siebie dbać. Mar-
sie, ja się boję! Teraz widzisz, Ludzkość 
już mnie nie kocha. Ach, powiem więcej, 
on mnie zdradza. Szuka sobie miejsca 
u boku Księżyca. Ja nie widzę przyszło-
ści Ludzkości z Księżycem. Powiedz 
szczerze, warto ratować ten związek, 
czy jest jeszcze dla nas jakaś szansa? 
– smutnie zapytała Ziemia.

– Kochana przyjaciółko, porozma-
wiaj ze swoim ukochanym. Powiedz, 
co leży ci na sercu. Otwarcie powiedz 
również o swoich problemach zdrowot-
nych, o tym że jest przyczyną twojego 
złego stanu psychicznego. O tym, że 
czujesz się nieszczęśliwa. Przykro 
mi, Ziemio. Wiem, jak bardzo kochasz 
Ludzkość. Mam nadzieję, że w jakiś 
sposób znowu będziecie szczęśliwi…. 
I niech Ludzkość w końcu udowodni, że 
zasługuje na ciebie.

ALE STAWKA JEST WYSOKA,
BO PLANETA TO NIE WOJSKO
TYLKO O RATUNEK WOŁA,
BO SAMA BRONIĆ SIĘ NIE ZDOŁA.
PRZED KLIMATEM WCIĄŻ SIĘ ZMIE-
NIAJĄCYM,
PRZED UPAŁEM STALE ROSNĄCYM.
JEŚLI SAMI NIE ZADBAMY, 
NO TO MARNY ŻYWOT MAMY,
APELUJĘ WIĘC DO WSZYSTKICH,
ŻEBY NIE TRUĆ SIEBIE, BLISKICH,
ŻEBY ZADBAĆ O TĘ ZIEMIĘ,

NIE BYĆ BESTIĄ, BYĆ CZŁOWIEKIEM.
KAŻDY JEST DO TEGO ZDOLNY, 
TYLKO TRZEBA WYSNUĆ WNIOSKI,
MIEĆ POGLĄDY PEŁNE TROSKI
DLA PLANETY NASZYCH PRZODKÓW,
NASZEJ WŁASNEJ I POTOMKÓW.
BO NA ZIEMI, NASZYM DOMU,
ZBYT GORĄCO BYĆ NIE MOŻE,
EFEKT CIEPLARNIANY GROZI,
OSZCZĘDŹ BOŻE, O TO PROSZĘ,
BO TO WSZYSTKO DA SIĘ ZMIENIĆ,
AŻ PO GRÓB JA CHCĘ W TO WIERZYĆ.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych           
PRACOWNIA   EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ

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

IX EDYCJA „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”
– niektóre nagrodzone prace w kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Kamil Wojciechowski, klasa 5 C
Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Temat: Chociaż Ziemia jest tak wielka, 
mam na nią wpływ.

Dawno, dawno temu w pewnym nie-
zwykłym lesie było jezioro. Żyły w nim 
zwierzęta, które potrafi ły mówić i wróż-
ka, która czuwała nad światem.

 Pewnego wieczoru, gdy mały synek 
sławnego rycerza z lasu przyszedł nad 
jezioro, aby napoić konia, zapanowa-
ła niezwykła jasność. Zobaczył wów-
czas jak z wody wychodzi piękna, bia-
ła postać. Była to kobieta o błękitnych 
oczach, śnieżnobiałej cerze i długich, 
srebrnych włosach, przyodziana w dłu-
gą, srebrzyście falującą suknię. Choć 
było to coś niezwykłego, mały chłopiec 
nie czuł lęku. Piękna pani podeszła do 
niego i uśmiechając się przemówiła :

– Witaj! Kim jesteś i co sprowadza 
cię do mego jeziora?

– Witaj, Pani! Jestem Kamil, syn ry-
cerza z lasu. Przyszedłem, aby napoić 
konia mego taty – odpowiedział chłopiec 
i dodał. – Robię to, bo lubię pomagać 
innym, a mój tatuś jest dzisiaj bardzo 
zmęczony, więc chciałem go wyręczyć. 
A ty Pani kim jesteś?

– Jestem duchem i panią Wszyst-
kich Światów. Nazywam się LIF. Dbam 
o dobro Ziemi. Martwi mnie to, co dzieje 
się z tą planetą.

 – Co masz na myśli, Pani? – spytał 
Kamil.

– Widzisz, choć Ziemia jest tak wiel-
ka, to uzależniona jest od ludzi. To oni 
wywierają na nią wpływ. To, co robią 
może stać się nieodwracalnym zagro-
żeniem dla niej, wszystkich jej stwo-
rzeń, a także dla samego człowieka.

 LIF westchnęła, a potem zapytała :
– Kamilu, czy chciałbyś zostać moim 

rycerzem i pomóc mi w walce ze złem?
 Chłopiec odrzekł :
– A jakie zło masz na myśli Pani i co 

ja – mały chłopiec, mógłbym zrobić?
 Na to Pani Światów uśmiechając 

się, odpowiedziała: 
– Kamilu, wsiądź na konia, a ja po-

każę ci Ziemię, którą mamy.
Chłopiec zrobił to, o co prosiła wróż-

ka. Jego koń zmienił się w białego jed-
norożca o srebrnych skrzydłach. Po 
chwili szybował już w powietrzu a obok 
niego płynęła jak chmura Pani Świata. 
Nagle Kamil znalazł się wśród gwiazd.

– Popatrz chłopcze na Ziemię i ro-
zejrzyj się wokół – powiedziała LIF i za-
pytała. – Co widzisz?

– Widzę gwiazdy, planety, słońce, 
księżyc, chmury i Ziemię – odpowie-
dział Kamil.

– No właśnie, to, co widzimy, to jest 
naturalny wszechświat – oznajmiła LIF.

 Nagle oboje zbliżyli się do Ziemi. 
Wróżka pokazała palcem piękną przy-
rodę i rzekła :

– Kamilu, Zie-
mia jest skarbnicą 
wszystkiego, co jest 
potrzebne człowie-
kowi do życia. Spójrz 
jednak, jak ludzie od-
działywują na przy-
rodę, która jest jak 
matka dla wszystkich 
organizmów, które ją 
zamieszkują.

Chłopiec zoba-
czył jak człowiek wy-
cina lasy, które dają 
niezbędny do życia 
tlen oraz są światem 
dla wielu zwierząt, a na ich miejsce sta-
wia budowle i fabryki. Ujrzał ludzi jak 
zabijają zwierzęta nie tylko aby zdobyć 
pokarm, lecz także dla futra, biżuterii, 
a często w celach dekoracyjnych. Lu-
dzie bez opamiętania niszczą wody, 
wylewając do nich ścieki i chemikalia. 
Zanieczyszczają też dymem powietrze 
i trują gleby.

Gdy Kamil zobaczył dewastowaną 
przez człowieka Ziemię, zrozumiał jak 
ta nieprzemyślana działalność dopro-
wadza do jej zagłady. Postanowił zrobić 
wszystko co w jego mocy, aby do tego 
nie dopuścić.

Nagle za sprawą delikatnego dotyku 
wróżki chłopiec znalazł się w wodnym 
pałacu. Tam złożył obietnicę, że będzie 
chronił Ziemię i otrzymał imię: LEW. 
Pani Świata na znak przyjaźni dała 
Kamilowi srebrne pióro, które w razie 
problemów spowoduje, że zjawi się ona 
z pomocą. 

Na koniec LIF powiedziała do chłopca:
– Jesteś teraz moim białym ryce-

rzem o imieniu LEW. Musisz pokazać 
innym to, co dobre i to, co złe w ich 
działaniu. Każdy człowiek powinien 
wiedzieć, że musi uszanować świat 
oraz mądrze korzystać z bogactw, które 
daje przyroda.

Potem jeszcze dodała :
– Mój drogi, żegnaj, ale pamiętaj, że 

jeszcze kiedyś się spotkamy.
– Dziękuję Piękna Pani za tę lekcję 

i za to, że to właśnie ty czuwasz nad 
naszą Ziemią – powiedział Kamil i nie 
zdążywszy się pożegnać znalazł się 
nad jeziorem, a u jego boku stał koń.

Od tamtej pory młody chłopiec jeź-
dził od krainy, do krainy i nauczał ludzi, 
jak zgodnie żyć z naturą. Uświadamiał 
wszystkim, że jesteśmy nieodłączną 
częścią Ziemi. To my do niej należymy i 
musimy ją chronić, myśleć o jej potrze-
bach i pragnieniach, a nie tylko o zaspo-
kojeniu swoich wygód i przyjemności.

Po wielu, wielu latach mały Kamil 
dorósł i stał się sławnym rycerzem obie-
żyświatem, którego wszyscy nazywali 
Biały Rycerz LEW. Natomiast Ziemia 
dzięki niemu miała wielu obrońców, któ-
rzy dbali o czystość świata, kontrolowali 
zasoby przyrody i żyli z nią w zgodzie. 

II miejsce
Marta Gąsiorek kl. 5 A
Szkoła Podstawowa nr 5  w Tczewie
Temat: „Gościu siądź pod mym liściem, 
a odpoczni sobie” – pisał już w XVI wie-
ku Jan Kochanowski. Zachęć do wypo-
czynku na świeżym powietrzu współ-
czesnego człowieka.

Gościu siądź....

Chociaż wolisz siedzieć w domu
współczesny człowieku,
grać w komputer, patrzeć w ekran,
oglądać programy,
to niemodne – uwierz
i posłuchaj jakie rady
dziś dla Ciebie mamy.
Idź na spacer i po drodze
zobacz stawik, wejdź do lasu.
Spróbuj wsłuchać się 
w szum sosen.
Zobacz, nie ma tu hałasu.
Słuchaj ptaków, plusk strumyka,
co przepływa obok lasu;
zegar wcale tu nie tyka,
tutaj nikt nie liczy czasu.
Spójrz jak wietrzyk w lesie wieje,
między drzewa się zakrada,
z gałęziami śpiewa, gada
i zielenią mądrze włada...

A gdy zmęczysz się chodzeniem, 
na kamieniu usiądź sobie.
Wcale dziś nie będziesz leniem,
bo te dary, las dał Tobie.
Odpoczywaj zatem często,
ile nawet będziesz chciał.
Wdychaj to powietrze czyste
wówczas zdrowie będziesz miał.

Warto zatem zapamiętać, 
że nie zawsze dobrze jest
patrzeć ciągle w telewizor.
Teraz pewnie to już wiesz ?
Jeśli zdrowie ma być super,
super nawet twa uroda,
tylko ruch, świeże powietrze
wszelkiej siły Tobie doda.
Hasłem Twoim więc niech będzie:
„Zdrowie, praca, odpoczynek”
i namawiaj wszystkich wokół
ruch najlepszy wśród choinek.

Autorzy najlepszych prac literackich – szkoły podstawowe.
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którzy zdezerterowali z armii pruskiej. 
W Wielkopolsce po wkroczeniu wojsk 
francuskich wybuchło zwycięskie po-
wstanie. Odbierano z rąk pruskich wła-
dzę i urzędy. Kolejne miasta: Chojnice, 
Tuchola i Gniew zajmowane były przez 
armię polsko-francuską. Najważniej-
szym celem tej kampanii był Gdańsk, 
jednak jego zdobycie w ogromnym 
stopniu byłoby utrudnione bez uprzed-
niego zajęcia Tczewa.

Miasto ucierpiało w wyniku bitwy, wie-
le zabudowań zniszczyły kule armatnie, 
inne spaliły się w wyniku pożaru wywoła-
nego ostrzałem artyleryjskim. Dotkliwym 
było też zniszczenie zaplecza gospodar-
czego na przedpolach Tczewa. Także 
późniejsze obciążenia jakie dotknęły mia-
sto, były trudne do podźwignięcia przez 
mieszkańców. Wysoka kontrybucja oraz 
obowiązek utrzymywania wojska francu-
skiego zrujnowały kasę miejską.

Miasto stało się bazą zaopatrzeniową, 
zorganizowano w nim szpital dla rannych. 
Na polecenie Napoleona przystąpiono do 
prac fortyfi kacyjnych. W przyszłości mia-
sto miało stać się twierdzą. Późniejsze 

wydarzenia zahamowały jednak 
rozwój w tym kierunku.

Napoleon I Bonaparte trzy-
krotnie był w Tczewie. Po raz 
pierwszy 23 kwietnia 1807 
wizytował budowę szańców 
mających bronić przeprawy 
na moście pływającym. Wje-
chał do miasta dawniejszą 
ulicą Berlińską i udał się rynek 
gdzie przywitano go gromkimi 
owacjami. Wieczorem wyje-
chał do swojej kwatery głównej 
w Malborku. Po raz drugi poja-
wił się w mieście 31 maja 1807 

23 lutego 1807 r. Tczew zdobyły 
wojska polsko-francuskie. Jak twierdził 
Napoleon była to „pierwsza polska bi-
twa”. Jeden z Polaków w niej uczestni-
czących określił ją jako „walkę ofi cerów 
i generałów, którzy musieli zaprawiać 
nowego żołnierza”. Tczew stanowił 
wówczas jeden z głównych węzłów ko-
munikacyjnych regionu, bez jego zdo-
bycia niemożliwe byłoby opanowanie 
Gdańska i okolic.

W przekonaniu wielu patriotów pol-
skich nadzieja na odzyskanie niepodle-
głości po rozbiorach pojawiła się w 1806 r.
Od sierpnia tegoż roku wzrastało na-
pięcie między Francją a Prusami. 14 
października armia pruska została roz-
gromiona w bitwie pod Auerstäd i Jeną. 
Zwycięski Napoleon w Berlinie wydał 
odezwę do Polaków w której stwierdzał 
„Los wasz w ręce waszej. Francja nie 
uznała nigdy rozbioru Polski, a pamięta 
zasługi oddane przez nią Europie” i da-
lej „Czego chcą szczerze miliony ludzi, 
to w ostatku stać się musi. Uzbrojcie się 
wszyscy: niech będzie hasłem waszym 
niepodległość lub śmierć.” Ta dość nie-
pewna obietnica odbudo-
wy państwowości porwa-
ła Polaków. Utworzono 
legion północny Polaków, 

Historia

W Tczewie żyli, w Tczewie byli...

Bibliografi a:
Bielski M., Rezmer W., Bitwy na Pomorzu, 
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Historia Tczewa, pod red. W. Długołęckiego, 
Tczew 1998.
Kronika Miasta Tczewa: http://mbp.tczew.
pl/digitalizacja/kronikiTMZT/kronikaTMZT_
I_prezentacja/
Landowski R., Tczew w czasie i przestrzeni, 
Tczew 2008.
Mrozek M., Tczewski genius loci, Gdańsk 2004.
Śladami walk o Tczew w 1807 roku, pod red. 
K. Ickiewicza, Tczew 2008.
Weyssenhoff J., Pamiętnik generała, War-
szawa 1994.

w drodze 
do zaj-
m o w a n e -
go przez 
Francuzów 
Gdańska. 
W czerwcu 
1812 po 
raz trzeci 
p r z e j e ż -
dżał przez 
T c z e w 
w drodze 
do Rosji. 
Wielka ar-
mia przy-
gotowana do zdobycia Rosji, w której 
Polacy liczyli prawie 100 tysięcy osób 
przeprawiała się na moście pływającym. 

Napoleon I Bonaparte przeszedł do 
historii jako jeden z najwybitniejszych do-
wódców. Dla milionów Polaków był sym-
bolem nadziei na Wolność. Pamięć o nim 
trwa, na zawsze została przecież uwiecz-
niona w słowach hymnu narodowego. 
Tczewianie powinni mieć świadomość, 
że część tej historii należy do nich.

Michał Maryniak

Napoleon I Bonaparte (1769-1821)

Z Tczewem związanych jest kilka osób, 
z których jesteśmy szczególnie dumni. 
Zapisali się oni na stałe w historii regionu 
i kraju. Z pewnością należy do nich ksiądz 
Janusz Pasierb. 

Ten wybitny poeta, eseista, historyk 
oraz znawcą sztuki i kultury urodził się 
7 stycznia 1929 r. w Lubawie. Pochodził 
z nauczycielskiej rodziny. Pierwsze lata 
życia spędził w naszym mieście. Gdy 
wybuchła druga wojna światowa, wraz 
z rodzicami, przeniósł się do miasteczka 
Żabno pod Tarnowem. Po wojnie powrócił 
do Tczewa. W naszym mieście, w 1947 r. 
skończył Liceum Ogólnokształcącego. 

Następnie rozpoczął studia fi lozo-
fi czno-teologiczne w pelplińskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym. Zakoń-
czył je w 1952 r. przyjmując święcenia 
kapłańskie. Pracował jako wikariusz 
w Grudziądzu i Redzie. Nie zaprzestał 
jednak dalszego kształcenia. Kontynu-
ował naukę w Akademii Teologii Ka-
tolickiej w Warszawie, Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszaw-

Ks. Janusz Pasierb (1929-1993)
skim, Papieskim Instytucie Archeologii 
Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uni-
wersytecie Kantonalnym we Fryburgu. 
Ukończył studia z kierunku sztuki koś-
cielnej, polonistyki, archeologii, historii 
kultury i patrologii. 

Na tym jednak nie poprzestał. 
W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, 
w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r.
habilitował się na Wydziale Historycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego, 
w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a w 1982 r. – profesora 
zwyczajnego. Mimo, że wszechstronnie 
wykształcony, mówił często: „Wykształ-
cenie nie pokrywa się z mądrością, 
znacznie więcej jest ludzi wykształco-
nych niż mędrców.” Jako profesor został 
wykładowcą wielu uczelni krajowych 
i zagranicznych, był członkiem kilkuna-
stu stowarzyszeń naukowych polskich 
i zagranicznych. Uczestniczył także 
w pracach redakcyjnych kilku czaso-
pism naukowych.

Księdza Janusza Pasierba pamię-

tamy szczegól-
nie ze względu 
na twórczość 
poetycką. De-
biutował do-
piero w 1972 r.
na łamach 
k a t o l i c k i e g o 
„Tygodnika Po-
wszechnego”. Jego dorobek artystycz-
ny jest równie imponujący co naukowy. 
Opublikował siedem tomów esejów oraz 
trzynaście zbiorów poetyckich. Łącznie 
pod swoim nazwiskiem wydał kilkuset 
publikacji naukowych i tomików poezji. 

W 1982 r. otrzymał godność Prała-
ta Honorowego Jego Świątobliwości, 
zaś w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Rok później księdza 
Janusza Pasierba doceniono w mieście 
jego dzieciństwa. Wtedy to otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. 

Zmarł 15 grudnia 1993 r. w Warsza-
wie, a pochowany został w Pelplinie.

Piotr Paluchowski 

W tych kamienicach miał przebywać Napoleon I Bonaparte 
podczas pobytów w Tczewie.
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20 czerwca

Parada motocyklowa

Wielka motocyklowa parada odbę-
dzie się 20 czerwca w Tczewie. Orga-
nizatorzy liczą, że tego dnia nad Wisłą 
pojawi się ponad tysiąc stalowych ru-
maków. Motocykliści od godz. 12.00 do 
14.45 zbiorą się na terenie niecki czyży-
kowskiej (niedaleko pętli autobusowej). 
Stamtąd o godz. 15.00 ulicami Tczewa 
ruszy wielka parada motocyklowa. Tra-
sa będzie wiodła ul. Konarskiego, No-
wowiejską, Bałdowską, 30 Stycznia, 
pl. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, 
Jagiellońską, Żwirki, Armii Krajowej, al. 
Solidarności, Gdańską, Sobieskiego, 
ponownie Wojska Polskiego, pl. Pił-
sudskiego, dalej – ul. J. Dąbrowskiego, 
Kościuszki, Łazienną, ks. Kupczyńskie-
go, Sambora i na Bulwar Nadwiślański. 
Tam odbywać się będzie impreza zwią-
zana z Dniami Ziemi Tczewskiej. 

Organizatorem parady motocyklo-
wej jest Zbigniew Zieliński (Ady). Wszy-
scy, którzy chcieliby uzyskać bliższe 
informacje, a także zgłosić swój udział 
w paradzie proszeni są o kontakt z or-
ganizatorem (tel. 602 356 761).

się, aby baśnie 
były różnorod-
ne, aby każ-
de dziecko, 
w zależności 
od wieku, za-
interesowań 
i nastroju 
danego dnia 
mogło w nich 
znaleźć coś 
dla siebie. 

2-5 czerwca
VII Międzynarodowy 

Przegląd Teatrów Wspaniałych

W jury tegorocznego Przeglądu za-
siądą: m.in. Maciej Kozłowski znany ak-
tor fi lmowy i teatralny, Dariusz Siastacz 
znany m.in. z głośnej inscenizacji „Kon-
trabasisty”, aktorzy Teatru Muzycznego 
w Gdyni: Aleksandra Meller, Rafał Os-
trowski oraz Adam Żuchowski – muzyk 
Teatru Atelier w Sopocie, kapelmistrz 
grupy Andre Ochodlo. Dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Prezydenta Miasta Tczewa, Starosty 
Tczewskiego będziemy gościć ponad 
350 artystów.

Wszystkie prezentacje odbywać się 
będą w Centrum Kultury i Sztuki (ul. 
Kard. Wyszyńskiego 10).

PROGRAM
2 czerwca

17.00 – KONCERT INAUGURACYJNY
Prezentacje sceniczne: 

17.30 – PŁOMYKI – „Drzewo Życzeń” 
– Malbork, Polska 
17.55 – MIGLANCE „Cztery pory roku” 
– Tczew, Polska 
18.15 – TACY SAMI „Dwa światy” 
– Tczew, Polska
KONCERT: KAYAH 

3 czerwca 
10.00 – Prezentacje sceniczne
10.00 – Theatre Studio DYVOSAD 
„Senseless” – Czernichów, Ukraina 
10.20 – Teatrusie „Titanic” – Gołdap, 
Polska
10.40 – Rag Baby Ann „Kingdom of Ice” 
– Taurogi, Litwa
11.05 – Teatrzyk Stokrotki: „Chichot hi-
storii” – Legnica, Polska
11.25 – Grupa Artystyczna NARCYZ 
– „Ballada o Krzyżu” – Trzebnica, Polska
11.45 – Kedaniu Theatre „Flying ship” 
– Kedaniu, Litwa
12.05 – Wesoła Gromada „Bajka o dwóch 
królestwach” – Bartoszyce, Polska
12.20 – Teatr na kółkach „Jeden dzień 

Centrum Wystawienniczo-Regional-
ne Dolnej Wisły w Tczewie serdecznie 
zaprasza na promocję książki Baśnie 
na nowo odkryte autorstwa Doroty 
Bergiel-Bursztyńskiej. Promocja od-
będzie się w piątek 29 maja 2009 r. 
o godz. 17.00 w siedzibie Centrum przy 
ul. 30 Stycznia 4. 

Zbiór Baśnie na nowo odkryte za-
wiera 7 baśni napisanych łatwym, do-
stępnym i dostosowanym do percepcji 
dziecięcej językiem. Autorka starała 

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie zaprasza na 
VII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych. Od 2 do 5 czerwca o Wielką 
Nagrodę Przeglądu ubiegać się będzie 30 zespołów scenicznych z 11 państw: 
z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Macedonii, Bośni i Her-
cegowiny, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki i z Niemiec. Gwiazdami siód-
mej edycji spotkania Teatrów Wspaniałych będą KAYAH oraz zespół PECTUS.            

z życia EVERYMANA” – Tychowo, Polska
12.35 Przerwa
13.00 Prezentacje sceniczne
13.00 – Teatr Plastyczny PROMIEŃ 
„Artyści nie zjawiają się przypadkiem” 
– Sępólno Krajeńskie, Polska
13.20 – Teatr Nie – Wielkiego Ruchu 
„Romeo i Julia” – Poznań, Polska
13.40 – Krasnoludki „Mały Książę” 
– Tczew, Polska
13.55 – Theater Gruppe Gevelsberg 
„Hertzstern” – Gevelsberg, Niemcy
14.20 – Sarabanda „Serce z kamienia” 
– Tczew, Polska
14.40 – Milutek „Świat to my” – Koło-
brzeg, Polska
15.00 – Danko „ Dwie historie” – Kali-
ningrad, Rosja
15.35 – Terapia „Przystanek łąka” 
– Tczew, Polska
15.50 – Zakończenie prezentacji
18.30 – Biesiada Kaszubska w Gołubiu

4 czerwca 
10.00 Prezentacje sceniczne 
10.05 – Teatr Tańca „Droga do miłości” 
– Mikoszów, Polska
10.25 – Idnina; Macedonia Cię kocha 
– Skopje, Macedonia
10.45 – Teatr Ciszy: „Uśmiechnij się” 
– Grodno, Białoruś
11.10 – GAMMA „Goddess ausrines 
gift” – Skaudvile, Litwa
11.30 – Vladimir Nazor „Sarajewo tań-
czy i śpiewa” – Sarajewo, Bośnia i Her-
cegowina
11.50 – La Encina: „Box of music”, Ma-
dryt, Hiszpania
12.15 – Saint Martin Group „Indlamu” 
– RPA
12.35 – UL „Nabici w butelkę” – Staro-
gard Gdański, Polska
13.00 – SŁONECZNIKI „Rzepka” – So-
leczniki, Litwa
13.15 – Zakończenie prezentacji
17.00 Koncert Finałowy 
Teatrzyk Ze Stumilowego Lasu
KONCERT: PECTUS

W CWRDW - „Baśnie na nowo odkryte” 
Zaplanuj półkolonie

Jak co roku, w okresie wakacyj-
nym, szkoły podstawowe organizują 
wypoczynek letni dla dzieci i młodzie-
ży. Znane są już terminy półkolonii 
w poszczególnych szkołach:
–  22.06-3.07 – półkolonie w SP 8 i SP 10 
–  29.06-10.07 – półkolonie w SP 12
–  6.07-17.07 – półkolonie w SP 5 i SP 7
– 13.07-24.07 – półkolonie w SSP 2
– 10.08-21.08 – półkolonie w SP 11.

31 maja

Strongmani nad Wisłą
Roman Liebrecht i Jarosław Dymek 

zapraszają na Puchar Świata Stron-
gman „Stone design” Tczew. Impreza 
odbędzie się 31 maja o godz. 15.00 na 
Bulwarze Nadwiślańskim.

Imprezę współfi nansuje samorząd 
miasta.
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