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XVII sesja Rady Miejskiej
27 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 10.00
Urząd Miejski w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)
PORZĄDEK OBRAD
CZĘŚĆ PIERWSZA:

Fot. Małgorzata Mykowska

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 stycznia 2020 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta
Tczewa za luty 2020 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych od 30 stycznia do 26 lutego 2020 r.

wózkarni. Dodatkowo w ramach
tej inwestycji powstał nieduży plac
zabaw.
– Budowa dwóch budynków przy
ul. Prostej 1D i Prostej 1E rozpoczęła się 3 lipca 2018 roku – wyjaśnia Arkadiusz Woźniak, prezes
Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. –
Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 5 mln zł brutto, z czego 2 mln
to udział finansowy Gminy Miejskiej Tczew, 2 mln to finansowe
bezzwrotne wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków
Funduszu Dopłat. Pozostałe środki
to wkład TTBS.

››

– Te mieszkania to niejako nagroda –
tłumaczy Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Lokale przekazujemy
tym lokatorom, którzy obecnie są już
najemcami lokali komunalnych, nie
posiadają zadłużenia i wywiązywali
się z uiszczania opłat regularnie przez
ostatnie dwa lata, dzięki czemu mogli
ubiegać się o skierowania do nowych
lokali mieszkalnych. Zwolnione lokale
trafią do osób, które znajdują się na liście oczekujących.
Przy ul. Prostej znajduje się łącznie
8 bloków komunalnych – pierwszy
z nich zbudowano w 2010 r., wszystkie powstały według tego samego
projektu.

Dla kogo lokal komunalny
W zasobie Gminy Miejskiej Tczew znajduje się 1768 mieszkań komunalnych. Na rocznej liście
przydziałów mieszkań na 2019 r. na przydział lokalu oczekuje obecnie 37 rodzin. Roczna lista
osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego na 2020 rok sporządzona zostanie przez
Społeczną Komisję Mieszkaniową w terminie do 31 marca br. Na dostarczenie lokali w ramach
najmu socjalnego na podstawie wyroków sądowych orzekających na eksmisję z zajmowanego
lokalu oczekuje aktualnie 87 rodzin.
Aby ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego, średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 150 proc. najniższej emerytury (obecnie 1650 zł) w gospodarstwie
jednoosobowym i 100 proc. (obecnie 1100 zł) w gospodarstwie wieloosobowym. Osoby ubiegające
się o najem lokalu mieszkalnego zobowiązane są do składania: deklaracji o wysokości dochodów
członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających jej złożenie.

II . CZĘŚĆ DRUGA:
1. Informacja z realizacji w 2019 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla
uczniów szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych.
2. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2019 r.
3. Informacja z przebiegu ,,Nieobozowej Akcji
Zima 2020”.
4. Informacja z działań podejmowanych w 2019 r.
w ramach obchodów Roku Kazimierza Piechowskiego w Tczewie
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 r.
5.2. wieloletniej prognozy finansowej miasta
Tczewa na lata 2020-2034
5.3. przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do
partnerstwa z Województwem Pomorskim –
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Gdański w zakresie przygotowania i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie
6.2.2 Rozwój Usług Społecznych
5.4. przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku skargi
Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Nr
XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
31 października 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Tczew.
5.5. skargi na działalność dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
5.6. odroczenia rozpatrzenia terminu skargi
na działalność dyrektora Tczewskiego
Centrum Sportu i Rekreacji
6. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
7. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków
8. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia
(podziękowania, życzenia itp.).
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

W obecnej kadencji 2018-2023 pracuje w Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, w której
jest zastępcą przewodniczącego.
W kadencji 2006-2010 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej oraz pracowała w Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
oraz Komisji Gospodarczej. W następnej kadencji: 2010-2014, kontynuowała
pracę w tych samych komisjach oraz w Komisji Rewizyjnej. W pracach komisji
starała się być bardzo aktywna. Korzystając z posiadanej wiedzy pogłębianej
przez udział w szkoleniach starała się jak najlepiej wywiązywać z powierzonego jej mandatu radnej.
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Uniwersytet Gdański ukończyła w 1972 roku i otrzymała tytuł magistra ekonomii. Po 34 latach pracy
zawodowej na stanowiskach ekonomicznych i księgowych, w roku 2006
przeszła na emeryturę.
Jest mężatką od 50 lat, ma troje dzieci (dwie córki i syna) oraz trzech wnuków.
Bardzo lubi zwiedzać ciekawe miejsca historyczne, zabytki, dlatego chętnie
wyjeżdża na wycieczki, także zagraniczne. Z każdego wyjazdu, jako pamiątkę,
przywozi znaczek magnetyczny. Jest ich tyle, że nie mieszczą się już na lodówce, ale także na dwóch tablicach magnetycznych. Lubi kino, zwłaszcza
komedie, które chętnie ogląda w gronie rodziny i przyjaciół. Dużo wolnego
czasu poświęca rodzinie. „Do poduszki” uwielbia czytać książki.

Ogłoszenia
Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu MiejPrezydent
skiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone:

›

›
›

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,
położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki - boks
handlowy nr 3/4, o pow. 28,60 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem
w drodze przetargu, w celu prowadzenia działalności handlowej;
wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przy ul. Saperskiej, oznaczonej numerem działki 245/1, Obręb 6, KW GD1T/00017545/9, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,
położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki - boks
handlowy nr 27, o pow. 21,50 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem
w drodze przetargu, w celu prowadzenia działalności handlowej.

Ilu nas jest?
lutego w Tczewie zameldowanych było 56 545 osób, w tym
Nubyłoa55początku
239 na pobyt stały i 1306 na pobyt czasowy. Od początku stycznia
127 osób.

rezydent RP Andrzej Duda przyznał ks. Stanisławowi
PPolski
Cieniewiczowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
za wybitne zasługi w działalności społecznej

i duszpasterskiej. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił
w 2016 r. prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Ks. Stanisław Cieniewicz przyjął święcenia kapłańskie
w 1964 r. Od 1980 r. był proboszczem parafii pw. Najśw.
Marii Panny Matki Kościoła. Dla tczewian to przede
wszystkim kapelan „Solidarności” i budowniczy świątyni
przy ul. Rokickiej. W stanie wojennym służył oparciem
i schronieniem dla internowanych i prześladowanych przez
władze komunistyczne oraz ich rodzin. Za wieloletnie krzewienie ideałów „Solidarności”,
władze Tczewa nadały mu w 1990 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.
W latach 1989-2013 pełnił funkcję dziekana dekanatu tczewskiego. otrzymał tytuł
honorowego prałata papieskiego oraz kanonika Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.
W 1992 r. został diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy. Przez wiele lat był też diecezjalnym duszpasterzem policji. Zaangażował się w przygotowanie pielgrzymki Jana
Pawła II do Pelplina w 1999 r.
Obecnie, jako emerytowany ksiądz, pełni posługę duszpasterską w parafii w miejscowości Leśnice, koło Lęborka.
Małgorzata Mykowska

Fot. Jacek Cherek

Fot. Małgorzata Mykowska

skiej i powiatowej. Z tego też Komitetu Wyborczego w roku 2018 po raz trzeci została radną
Rady Miejskiej w Tczewie w okręgu nr 2 obejmującym osiedla: Czyżykowo, Bema, Górki,
Za Parkiem i Kolejarz.

LUTY

Krzyż Kawalerski dla księdza Cieniewicza

BRYGIDA GENCA
ziałalność polityczną związała z Platformą
Dpełniąc
Obywatelską RP, od początku jej powstania
funkcję skarbnika w strukturach miej-
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Sześć ofert na Zatorze
ofert wpłynęło na przetarg dotyczący wykonania przebudowy ulic w ramach projektu
6i oświetlenia
pn. „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu
wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu

zadworcowego na osiedlu Zatorze w Tczewie – ETAP I”.
Projekt związany jest z poprawą stanu dróg, a także objęciem osiedla systemem kamer.
Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja
Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
W zakres I etapu wchodzą:
› przebudowa ulicy Półwiejskiej na całym jej przebiegu
› przebudowa ulicy Młyńskiej na całym jej przebiegu
› przebudowa ulicy Wilczej na całym jej przebiegu
› przebudowa ulicy Kolejowej – etap I
› przebudowa ulicy Prostej – etap I
› budowa miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi przy skrzyżowaniu ulic
Kolejowa –Prosta –Wilcza
› budowa kompletnej sieci kanalizacji deszczowej
› budowa/przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
› przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
› przebudowa sieci gazowej (ta realizowana będzie na koszt Gestora sieci PSG Sp. z o.o.)
› przebudowa kolizji urządzeń energetycznych Energa Operator S.A.
› budowa sieci oświetlenia drogowego
› budowa kanału technologicznego Urzędu Miasta Tczew wraz ze studniami kablowymi,
› przebudowa kolizji sieci teletechnicznych,
› budowa monitoringu – wykonanie 4 punktów kamerowych, w tym 16 kamer stałych
i 4 kamery obrotowe.
Na przetarg dotyczący I etapu inwestycji, ogłoszony przez Zakład Usług Komunalnych,
zgłosiły się firmy z Kobierzyc, Kartuz, Pruszcza Gd., Gdyni, Pruszkowa oraz Starogardu
Gd. Zaproponowane koszty wykonania zadania wynoszą od 5,7 do 7 mln zł. 5 ofert
mieści się w kwocie zaplanowanej przez inwestora. Obecnie oferty są analizowane.
Planowany termin zakończenia I etapu – koniec września.
Małgorzata Mykowska
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Piłsudski patronem ronda
T

czewscy radni jednogłośnie zdecydowali, że
rondo w centrum Tczewa otrzyma imię marszałka
Józefa Piłsudskiego.

W 2020 r. Tczew obchodzi jubileusz 100-lecia powrotu do
Polski oraz 100-lecie założenia
Szkoły Morskiej – pierwszej
uczelni kształcącej oficerów
polskiej marynarki handlowej. Marszałek Józef Piłsudski
jest jedną z postaci najbardziej
kojarzonych z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości
po okresie zaborów. Nadanie
rondu, znajdującego się w centrum miasta, imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w setną
rocznicę powrotu Tczewa do
Macierzy podkreśla znaczenie
jubileuszu oraz przywiązanie
do wartości niepodległościowych i patriotycznych – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Małgorzata Mykowska

Fot. Martyna Link

Rondo znajduje się w centrum
miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego, w obrębie placu noszącego imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz w sąsiedztwie poświęconego mu obelisku. Radni podjęli uchwałę
o nadaniu nazwy podczas sesji 30 stycznia.

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)
pierwszy marszałek Polski (1920),
dwukrotny premier Polski (1926-1928
i 1930), żołnierz, polityk.
Działacz Polskiej Partii
Socjalistycznej, współzałożyciel jej
odłamu – PPS-Frakcji Rewolucyjnej.
Redagował nielegalne pismo
„Robotnik”. Organizator Związków
Strzeleckich i Legionów Polskich
w zaborze austriackim. Dowódca
Pierwszej Brygady Legionów.
Od 1914 do 1917 roku główny

Komendant Polskiej Organizacji
Wojskowej. Następnie aresztowany
i osadzony w niemieckiej twierdzy
w Magdeburgu. Uwolniony
w początku listopada 1918 roku,
przybył do Warszawy i przyjął
stanowisko Naczelnika Państwa.
Zwierzchnik sił zbrojnych podczas
wojny polsko-bolszewickiej. Przed
rozpoczęciem ofensywy na Kijów
mianowany Marszałkiem Polski.
16 sierpnia 1920 roku wyprowadził
decydujący manewr oskrzydlający
znad Wieprza, który przesądził

o zwycięstwie w bitwie
warszawskiej.
Po uchwaleniu konstytucji marcowej,
zrzekł się wszelkich funkcji
państwowych i osiadł w dworku
w Sulejówku. W 1926 roku
przeprowadził wojskowy zamach
stanu, przejmując realną władzę
w państwie. W kolejnych latach
piastował urzędy Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych i ministra
spraw wojskowych, a przejściowo
także premiera. Zmarł 12 maja 1935 r.

Wspólny bilet – Tczew chce dołączyć
W ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia
– Sopot, jeszcze w tym
roku, będzie funkcjonował
wspólny, zintegrowany bilet
na środki transportu publicznego. W pierwszym etapie
bilet nie obejmie jednak
wszystkich zainteresowanych
gmin, w tym Tczewa.

P

oczątkowo wspólny bilet zostanie w prowadzony w gminach należących do Metropolitalnego
Zw iązku Komunikacy jnego Zatoki Gdańskiej, a więc
znajdujących się na trasie
od Pruszcza Gd. po Wejherowo Bilet będzie obowiązywał w Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz gminach Pruszcz
G dańsk i, Kolbudy, Żuko wo, Szemud, Kosakowo, Rumia, Reda, Luzino, Wejherowo. Koszt wspólnego biletu

uprawniającego do korzystania z komunikacji miejskiej
oraz połączeń kolejow ych
SKM, PKM, Polregio na tym
obszarze to 150 zł miesięcznie
(bilet ulgowy – 75 zł).
Miasto Tczew chce włączyć
się do projektu, wymaga to
jednak szczegółowych ustaleń. Z uwagi chociażby na odległość od Trójmiasta, taryfa nie byłaby taka sama jak
w przypadku gmin należących do MZKZG.

– Je s t e m z w o l e n n i k i e m
idei wspólnego biletu, ale
na warunkach akceptowanych przez nas. Skoro idea
wspólnego biletu wyprzedza
wprowadzenie e-biletu planowanego w całej Metropolii,
Tczew nie może stać z boku.
Oczekuję na podjęcie rozmów dotyczących warunków
finansowych naszego udziału w tym przedsięwzięciu –
mówi Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa.

Małgorzata Mykowska
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LUTY

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

Interaktywny konkurs historyczny w bibliotece

W

którym roku przyjechał do Tczewa
pierwszy parowóz?
Do jakiej budowli porównała tczewski dworzec Jadwiga Łuszczewska-Deotyma? Kim dla Sambora II był
Świętopełk? Gdzie znajduje się pomnik upamiętniający tczewskich harcerzy poległych w latach okupacji
hitlerowskiej?

Z tymi oraz z wieloma innymi, niekiedy podchwytliwymi, innym z kolei razem
szczegółowymi, wymagającymi dogłębnej znajomości
materiału pytaniami, musieli zmierzyć się uczestnicy piątej edycji konkursu historycznego „Tczew w czasie
i przestrzeni”, zorganizowanego 4 lutego, w budynku
głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie,
przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6.
Tym razem biblioteczny konkurs odbywał się w nieco innej, przyjaznej młodzieży formie. Reprezentanci
tczewskich szkół podstawowych mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat
burzliwych dziejów Grodu
Sambora, rozwiązując interaktywny quiz historyczny

przygotowany w programie
Kahoot. Zero kartek i długopisów… Projektor, tablety,
przyjazna atmosfera i co najważniejsze emocje sięgające
zenitu! Tak w kilku słowach
można podsumować przebieg wtorkowego konkursu.
Począwszy od eliminacji szkolnych w bibliotecznych zmaganiach wzięło łącznie udział blisko
200 uczniów z ośmiu szkół
podstawowych.
Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego musieli zmierzyć się, tym razem
nie indywidualnie , a wyłącznie zespołowo, z testem wyboru, pytaniami otwartymi,
jak również zadaniami wymagającymi uporządkowania we właściwej kolejności
nazwisk, wydarzeń, zagadnień związanych z historią
miasta.
Komisja konkursowa w składzie: Kazimierz Ickiewicz,
Krzysztof Zieliński, Monika
Jabłońska, w oparciu o wyniki wygenerowane przez
program Kahoot, przyznała
następujące miejsca w konkursie drużynowym:
I miejsce – Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

im. Św. Ojca Pio w składzie Zofia Haska, Antonina
Liss i Łucja Jędrzejewska
II miejsce – Szkoła
Podstawowa nr 8
im. św. Wojciecha
w składzie: Franciszek Bielicki, Konrad Rozkowiński, Ignacy Wodzisławski
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego
w składzie: Bartosz Cejer,
Michał Zwiewka, Jakub
Wichmann
Wyróżnienia otrzymali
reprezentanci:

›
›
›
›
›

Szkoły Podstawowej nr 7
im. Stanisława Staszica
Szkoły Podstawowej nr 11
im. Mikołaja Kopernika
Katolickiej Szkoły
Podstawowej
Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoły Podstawowej nr 5
im. Adama Mickiewicza

Nagrody wręczyli zwycięzcom m.in. wiceprezydent miasta Tczewa Adam
Urban, przewodniczący jury Kazimierz Ickiewicz oraz dyrektor Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Tczewie Krzysztof Korda.
Dodatkowo, podziękowania
za przygotowanie uczniów
do bibliotecznych zmagań
oraz rozbudzanie świadomości historycznej wśród
młodzieży szkolnej, odebrali z rąk organizatorów nauczyciele tczewskich szkół
podstawowych:

›
›
›
›
›
›
›
›

Magdalena Fraszkiewicz
ze Szkoły Podstawowej nr 7
Marzena Paszek-Szczepańska ze Szkoły Podstawowej nr 8
Rafał Buda ze Szkoły Podstawowej nr 10
Michał Kargul ze Szkoły
Podstawowej nr 11
Lech Korda ze Szkoły Podstawowej nr 12
Kamila Wojciechowska
z Katolickiej Szkoły
Podstawowej
Magdalena Jędrzejewska
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio
Grzegorz Ostrowski
ze Szkoły Podstawowej nr 5

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

SPORT
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Fot. Małgorzata Mykowska

Nagrody prezydenta Tczewa dla sportowców

N

ajlepsi sportowcy oraz
trenerzy otrzymali nagrody prezydenta Tczewa. Nagrody przyznane zostały za osiągnięcia w 2019 r.
W imieniu prezydenta Mirosława Pobłockiego wręczył je wiceprezydent Adam
Urban. Uroczystość odbyła
się 3 lutego w Urzędzie Miejskim w Tczewie.
Wiceprezydent A.Urban pogratulował zawodnikom
i trenerom sportowych sukcesów i życzył kolejnych
osiągnięć i kolejnych nagród.

W imieniu nagrodzonych
głos zabrał trener Józef
Krawczykiewicz. Lekkoatleta podziękował za pomoc ze
strony samorządu miasta dla
rozwoju tczewskiego sportu.
Zwrócił uwagę na poprawiającą się systematycznie infrastrukturę sportową, m.in.
powstający stadion lekkoatletyczny przy ul. Bałdowskiej.
Podziękował też rodzicom zawodników za wsparcie, jakie
dają młodym sportowcom.

Zawodnicy

Fryderyk Pryjma
radioorientacja sportowa
Tczewskie Stowarzyszenie
Radioorientacji Sportowej
Weronika Ewald
tenis ziemny, Rokitki Park
Piotr Ziółek
pięciobój nowoczesny
UKS „Dwójka”
Daria Górska
tenis ziemny, Park Tenisowy
Olimpia Poznań
Oliwia Gierszewska
piłka ręczna
MKS Sambor Tczew
Aleksander Lewandowski
skoki konne przez przeszkody
Natalia Wilczewska
lekkoatletyka
MKS Sambor Tczew
Weronika Szlagowska
piłka siatkowa
KS Pałac Bydgoszcz
Karolina Biskup
boks, KS Wisła Tczew
Wiktoria Sarnowska
boks
KS Wisła Tczew

NAGRODY FINANSOWE
(od 1500 do 2500 zł)

Maria Kuchta
pływanie
UKS „Dwójka”

Zofia Ciesielska
pięciobój nowoczesny,
UKS „Dwójka”

Paulina Neubauer
pływanie
UKS „Dwójka”

Nikodem Wieczorkowski
pływanie
UKS „Dwójka”

Sergii Mykhailov
tenis ziemny, Rokitki Park
trener Weroniki Ewald

WYRÓŻNIENIA

Szymon Osnowski
boks, KS Wisła Tczew
trener Karoliny Biskup
i Wiolety Biskup

Julia Zys
boks
KS Wisła Tczew
Julia Lilla
boks
KS Wisła Tczew
Patrycja Borkowska
boks
KS Wisła Tczew
Wioleta Biskup
boks
KS Wisła Tczew
Maria Deptulska
radioorientacja sportowa,
orientacja sportowa
Tczewskie Stowarzyszenie
Radioorientacji Sportowej
Julia Kiwatrowska
piłka ręczna
MKS Sambor
Zuzanna Golicka
jeździectwo – skoki
Sopocki Klub Jeździecki.

Trenerzy
NAGRODY FINANSOWE
(700 zł)
Mariusz Marut
pięciobój nowoczesny
UKS „Dwójka”, trener Zofii
Ciesielskiej i Patryka Ziółka

Damian Mielewczyk
boks, KS Wisła Tczew
trener Wiktorii Sarnowskiej
Robert Karnowski
piłka ręczna,
MKS Sambor Tczew
trener Oliwii Gierszewskiej
Józef Krawczykiewicz
lekkoatletyka,
MKS Sambor Tczew
trener Natalii Wilczewskiej
Rafał Górski
tenis ziemny, trener D. Górskiej.
WYRÓŻNIENIA
Radosław Czerniewski
boks, KS Wisła Tczew
Sławomir Malinowski
boks, KS Wisła Tczew
Damian Jewsienia
boks, KS Wisła Tczew
Artur Wierzbicki
piłka ręczna,
MKS Sambor Tczew
Stefan Domienikowski
jeździectwo-skoki
Sopocki Klub Jeździecki.

Małgorzata Mykowska
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Straż Miejska
edukowała
uczestników
zimowisk

W

styczniu 2020 r.
tczewska Straż
Miejska odnotowała 519 interwencji, w tym 336
zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 183 – pozostałych, w tym
zgłoszonych przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie i interwencje własne strażników.

›

Przewieziono 11 osób z upojeniem alkoholow y m,
w tym: 3 do miejsca zamieszkania, 6 - do ogrzewalni w Tczewie, 1 – do
pogotowia socjalnego w Elblągu, 1 – do Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych w Nowym Stawie.
Przeprowadzono 4 wspólne patrole z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

aura podczas
Zaleimowa
tegorocznych ferii nie dopisała,
warto pamiętać o podstawo-

›

Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach
Suchostrzygi i Bajkowym
podjęli 22 interwencje własne oraz 75 zleconych (przez
administracje i mieszkańców osied li, dy ż ur nych
SM), nałożyli 8 mandatów
karnych na łącznie 950 zł,
wystawili 32 wezwania dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 22 osoby pouczyli. Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dzielnicowi
podjęli 21 interwencji własnych oraz 35 zleconych,
nałożyli 1 mandat karny na
50 zł, wystawili 11 wezwań
dla sprawców wykroczeń
drogow ych oraz 10 osób
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania

›

›

alkoholu w miejscach publicznych, w yk roczeń
drogowych.
Do Komendy Powiatowej
Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: 14 kolizji drogowych
(7, 14, 17, 22, 28, 29 stycznia), pobicia (29 stycznia),
przywłaszczenia mienia (29
stycznia).
Przeprowadzono działania dot yczące egzekwowania od właścicieli psów
niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 13
interwencji. 1 osobę ukarano mandatem w wysokości 50 zł za niesprzątanie po
psach. 4-krotnie zgłoszono
do schroniska informację
o psach bezopieki.

Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie

wych zasadach bezpieczeństwa
nie tylko podczas zimowego
wypoczynku.

Straż Miejska w Tczewie

LUTY

Straż Miejska w styczniu

›

To temat poruszany przez straż
miejską podczas spotkań
z uczestnikami zimowisk
w tczewskich szkołach. Uczniowie
dowiadywali się, jakie sytuacje
i zachowania stanowią zagrożenie
dla ich zdrowia i życia,
m.in. niebezpieczeństwa
wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania podczas zabawy.
Strażnicy szczególną uwagę
zwracają na kontakt z osobami
obcymi, przestrzegali przed
otwieraniem drzwi podczas
nieobecności rodziców w mieszkaniu oraz na zagrożenia wynikające
z nieumiejętnego korzystania
z Internetu. Przy okazji dzieci
powtarzają numery alarmowe
służb ratunkowych . Jak co roku
w okresie ferii zimowych, straż
miejska zwiększyła kontrole
oraz monitorowanie terenów
wokół szkół i placówek, w których
organizowane były zajęcia
i wypoczynek dla dzieci.

/2020

BEZPIECZEŃSTWO

miasta

„P

omorsc y Rowerz yś c i” to temat X I I I
Olimpiady Wied z y
o Bezpieczeństwie.
Dwa pierwsze etapy konkursu
są sprawdzianem wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Finaliści muszą
przygotować autorski projekt
wraz z prezentacją multimedialną. Każdy, kto dotrze do
ostatniego etapu olimpiady, może liczyć na atrakcyjne nagrody.
Zwycięzca konkursu otrzyma między innymi darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego
stopnia, ufundowany przez
Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. To jednak nie
wszystko. Dla zw ycięzców
or ga n i z ator z y pr zew idują także nagrody rzeczowe
(w poprzednich latach wśród
upominków były: laptopy,

tablety, smartfony, czytniki
e-book, rowery, kursy prawa
jazdy, aparaty fotograficzne).
Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół ponadpodstawow ych wszystkich typów
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. Składa się
z trzech etapów. W ramach
I etapu (30 stycznia 2020 r.)
biorący udział w konkursie
musieli wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II
etapie (13 lutego 2020 r.) zawierał pytania wielokrotnego
wyboru oraz pytania otwarte.
Na prezentację finałową (23
kwietnia 2020 r.) uczestnicy,
którzy dostali się do III etapu Olimpiady, muszą przygotować autorski projekt oraz
prezentację. W tej edycji będzie to zdiagnozowanie najwa ż niejsz ych problemów

dotyczących bezpieczeństwa
rowerzystów w swoim miejscu
zamieszkania i zaproponowanie ich rozwiązań. Komisja
konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną
pracy, jej zgodność z tematem,
innowacyjność, korzystanie
z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młod zież y. W t y m rok u chęć
udziału w olimpiadzie zadeklarowało 1777 uczniów z 43
pomorskich szkół. Do testu
w I etapie przystąpiły 1382
osoby. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 513 uczestników. W Tczewie do I etapu
przystąpiły 64 osoby , a w kolejnych zmaganiach uczestniczyło 31 uczniów.

Straż Miejska w Tczewie

SPOŁECZEŃSTWO

miasta
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Małżeńskie jubileusze tczewskich par

P

o raz pierwszy w tym
roku Urząd Stanu Cywilnego gościł pary obchodzące jubileusze małżeńskie.

W uroczystości wzięły udział
małżeństwa, których jubileusze przy padały jeszcze
w 2019 r. Pary, które obchodziły jubileusz 50-lecia otrzymały Medale Prezydenta RP
za długoletnie pożycie małżeńskie, natomiast wszyscy
jubilaci otrzymali od prezydenta Tczewa jubileuszowe bony.

Małgorzata Mykowska

Fot. Małgorzata Mykowska

Uroczystość odbyła się 29
stycznia. Jubilatom towarzyszyły rodziny i przyjaciele.
Wiceprezydent Tczewa Adam
Burczyk oraz Alina Kollwitz-Sobolewska, kierownik
USC, życzyli seniorom dużo
zdrowia, optymizmu i kolejnych jubileuszy.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE W STYCZNIU 2020 ROKU
65-LECIE

›

Krystyna i Bronisław Małolepsi

60-LECIE

›
›
›
›

Jadwiga i Kazimierz Bobrowscy
Rozalia i Edmund Jezierscy
Helena i Bernard Kościńscy
Maria i Zygmunt Langowscy

›
›

Helena i Jerzy Podjascy
Helga i Mieczysław Rosińscy
› Elżbieta i Zygmunt Swatowscy
55-LECIE

›
›
›

Stefania i Adam Eichowie
Klara i Józef Hinzowie
Stanisława i Jan Kowalowie

›
›

Irena i Jerzy Kreftowie
Lidia i Bolesław Steinowie

50-LECIE

›
›
›
›

Irena i Ryszard Jakubiakowie
Eryka i Henryk Pelcowie
Irena i Stanisław Sadowscy
Zofia i Andrzej Sobolowie.

Światowy Dzień Kociewia z Fabryką Sztuk

P

Tradycyjnie Fabryka Sztuk
przyłączyła się do wspólnego
świętowania. Spotkanie, którego głównym tematem było
pszczelarstwo na Kociewiu, zainaugurowały występem artystycznym Samborowe Dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. Młodzi
artyści, pod kierunkiem Ewy
Litwińskiej, wykonali Hymn
Kociewski oraz zaprezentowali regionalny taniec – korkarz.
Usłyszeliśmy również fragment książki Józefa M. Ziółkowskiego „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, w którym

Fot. Małgorzata Kruk

onad dwieście lat temu,
a dokładniej 10 lutego
1807 roku, gdy w Europie trwały wojny napoleońskie, w źródłach pisanych pojawiła się pierwsza znana nam
wzmianka o Kociewiu. Na pamiątkę tego zapisu obchodzimy Światowy Dzień Kociewia.

tytułowi bohaterowie szykowali się na zabawę karnawałową.
Małgorzata i Seweryn oraz
ich dzieci: Marianna i Mieszk o P a u c h o w i e z apr o s i li gości do kociewskiej zagrody pszczelarza, gdzie „roiło
się” od pszczelich produktów. Zagroda ozdobiona była
zdjęciami pani Małgorzaty.

Pszczelarze opowiadali o swojej pasji, pokazywali akcesoria
potrzebne im do pracy, a także
przeprowadzali konkursy tematyczne. W tym samym czasie najmłodsi goście Fabryki Sztuk wykonywali filcowe
owady. Ostatni punkt regionalnej imprezy – to wykład
dra Seweryna Paucha, który

próbował odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięły się tajemnicze otwory w murach kociewskich świątyń. W tczewskiej
farze historyk naliczył ich 606.
Jedna z hipotez głosi, że owe
ślady są reliktem po wydobywaniu pyłu ceglanego, używanego w celach leczniczych.

Małgorzata Kruk
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LUTY

Józef Bejgrowicz Tczewianinem R
Pro Domo Trsoviensi, Jacek Chere
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

30 stycznia tczewianie świętowali
Dzień Tczewa, tym
razem szczególnie
uroczyście – 100 lat
temu Tczew wrócił
do Polski.
Tadeusz Galiński (drugi z lewej) – uhonorowany Medalem „Pro Domo Trsoviensi”

30

stycznia od 1992
r ok u ob c ho d z o ny jest jako Dzień
Tczewa. Jest to pamiątka
wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa w 1920
roku. 30 stycznia to okazja nie
tylko do historycznych refleksji i przypomnienia powrotu
miasta do Macierzy, ale także
sposobność nagrodzenia tych,
którzy zasłużyli się dla Tczewa
swoją pracą i osiągnięciami.
Na uroczystą sesję Rady Miejskiej przybyło wielu mieszkańców Tczewa oraz zaproszonych gości, wśród nich
politycy, samorządowcy z sąsiednich gmin, honorowi obywatele naszego miasta, przedstawiciele instytucji, firm,
organizacji pozarządowych.
Wszystkich ich gorąco powitał Zenon Drewa, przewodniczący Rady Miejskiej.
O wydarzeniach historycznych
związanych z powrotem Tczewa do Polski mówił Krzysztof
Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po nim głos zabrał prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki podkreślając jak Tczew
zmienił się i rozwinął w wolnej Polsce – w okresie międzywojennym i potem w epoce samorządności. – Tczew
zmienił się z miasta uważanego za sypialnię i zaplecze
Trójmiasta w samodzielny,
nowoczesny ośrodek, przyciągający inwestorów i cora z lepiej odpow iadając y
oczekiwaniom mieszkańców
i przedsiębiorców. Ogromną
różnicę dostrzegają szczególnie ci, którzy tu wracają po latach – Tczew 30 lat
temu i Tczew dzisiaj to dwa
zupełnie inne miasta –mówił prezydent. – Powoli zapominamy, jak wyglądały okolice dworca kolejowego, zanim
pojawił się nowoczesny zintegrowany węzeł transportowy,
jak łąki nad rzeką zmieniły
się w piękny Bulwar Nadwiślański, jak dawne blokowiska zyskały infrastrukturę
usługową, rekreacyjną, wypoczynkową, jak na Stare

Miasto powraca urok dawnych wieków, jak tworzą się
nowe dzielnice mieszkalne,
nowe obiekty sportowe.
– Dla mnie największą wartością tych lat są mieszkańcy – to, w jaki sposób zmienił
się ich sposób postrzegania
miasta, jak bardzo angażują
się i interesują wszelkimi inwestycjami, wydarzeniami,
jak sami inicjują nowe przedsięwzięcia czasami zmuszając nas – samorządowców, do
zmiany perspektywy. Warto
czasami spojrzeć wstecz, aby
zobaczyć co wspólnie – jako
mieszkańcy Tczewa, zbudowaliśmy – dodał Mirosław
Pobłocki.
Podczas uroczystej sesji wręczone zostało w yróżnienie
Rady Miejskiej – medal ”Pro
Domo Trsoiviensi”. Otrzymał
je trener lekkiej atletyki Tadeusz Galiński. Od początku
swojej pracy trenerskiej związał się z klubem MKS Sambor
Tczew, gdzie poświęcił się trenowaniu dzieci i młodzieży,

specjalizując się w skokach
w dal i wzwyż, trójskoku oraz
wieloboju. Wielu z jego podopiecznych to wielokrotni
medaliści Mistrzostw Polski
młodzików i juniorów.
Nagroda prezydenta Tczewa
– Tczewianin Roku 2019 trafiła do Józefa Bejgrowicza
– za udowodnienie, że Tczew
jest silnym miastem silnych
ludzi.
W 2019 r. Józef Bejgrowicz
zdobył dwa tytuły mistrza
świata, jeden tytuł wicemistrza Europy oraz dwa tytuły mistrza Polski. Podczas
wymienionych zawodów wywalczył sześć rekordów Polski
w sportach siłowych. Na Międ z y narodow ych Mistrzo stwach Polski, ustanawiając
rekord świata w trójboju siłowym oraz w przysiadzie ze
sztangą na barkach, sięgnął
po tytuł najsilniejszego człowieka w Polsce.
Uroczystą sesję zwieńczył
koncer t Ork iestr y K ameralnej PROGR ESS . W jej

DZIEŃ TCZEWA
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Roku, Tadeusz Galiński kawalerem
ek z Pierścieniem Mechtyldy

Józef Bejgrowicz – Tczewianin Roku 2019

wykonaniu usłyszeliśmy Kantatę Tczewską „Jak powietrze i jak
woda” Mariusza Matuszewskiego
do słów Romana Landowskiego.
Do napisania tego utworu zachęcił autorów ks. prałat Piotr Wysga, ówczesny proboszcz parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Utwór upamiętnił 740. rocznicę lokacji Tczewa i założyciela miasta – księcia
Sambora II.

››

Orkiestrze Progress towarzyszył
Chór Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz soliści.

Tradycją stało się wysyłanie
przez prezydenta Tczewa życzeń
urodzinowych tym mieszkańcom
Tczewa, którzy urodzili się
30 stycznia. W tym roku jest ich
146. Najstarszy jubilat 30 stycznia
skończył 91 lat, najmłodsza
– 2 lata.

Jacek Cherek (drugi z lewej) – nagrodzony „Pierścieniem Mechtyldy”

DOTYCHCZASOWI
LAUREACI NAGRODY
TCZEWIANIN ROKU

DOTYCHCZASOWI LAUREACI MEDALU
„PRO DOMO TRSOVIENSI”

nagroda prezydenta Tczewa
ustanowiona w 1996 r.

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›
›

Iwona Malmur
Urszula Giełdon †
Tadeusz Abt
Jan Rogowski
Jerzy Kubicki
Krzysztof Szlagowski
Robert Turło
Józef Golicki
Alicja Gajewska
ks. Jan Buk
Grażyna Antczak
Józef M. Ziółkowski
Andrzej Netkowski
Maciej Sodkiewicz
Klaus Kosowski †
Marek Moszyński
Kazimierz Smoliński
Józef Bejgrowicz

nagroda Rady Miejskiej w Tczewie ustanowiona w 1994 r.

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Franciszek Fabich †
Wyższa Szkoła Morska
w Gdyni
Miasto Witten
Roman Landowski †
Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Tczewie
Jerzy Kubicki †
Tadeusz Abt
Janusz Kortas †
Czesław Glinkowski
Henryk Lemka †
Elżbieta Grzenkowska-Hawryluk
Józef Krawczykiewicz
Włodzimierz Ziółkowski
Edward Pieczewski
Mieczysław Polewicz †
Mieczysław Izydorek †
Urszula Giełdon †
Norbert Jatkowski
Stanisław Zaczyński
Józef Ziółkowski

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Koło Polskiego Związku
Filatelistów nr 5 w Tczewie
Hugo Fortenbacher
Brunon Drewa †
Tadeusz Grys
Adam Murawski
Kazimierz Ickiewicz
Józef Bejgrowicz
Jan Stachowiak †
Bernard Kapich †
Adam Przybyłowski
Józef Golicki
Janice Lynn Sherry
Eugeniusz Markowicz
Jan Szymała
Tadeusz Magdziarz
Eleonora Lewandowska
Zygfryd Liban
Ryszard Lidzbarski
Magdalena Kubicka-Netka
Tomasz Tobiański
Tadeusz Galiński

12

/2020

LUTY

miasta

To już 100 lat! Chw
Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcia:
Rafał Grzenkowski

30

stycznia tczewianie
świętowali 100-lecie powrotu do Polski. Do miasta wkroczyły wojska gen. Józefa Hallera.
Na mocy Traktatu Wersalskiego, czyli głównego układu pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową, Pomorze
wróciło do Macierzy. Symbolicznego przyłączenia ziem dokonywali żołnierze Frontu Pomorskiego pod dowództwem
gen. Józefa Hallera. Mieszkańcy terenów znajdujących
się dotychczas pod zaborem
pruskim owacyjnie i entuzjastycznie witali polskich żołnierzy. W Tczewie uroczystości odbyły się 30 stycznia 1920
roku. Z kolei sam generał przebywał w mieście 4 lutego.
Z okazji jubileuszu, wszystko
odbyło się niemal tak samo jak
przed stu laty. Podczas tej żywej lekcji historii tczewianie
mogli zobaczyć moment przybycia Hallerczyków do Tczewa. W teatrze historycznym zagrało ok. 40 rekonstruktorów,

zarówno zawodow ych, jak
i uczniów z Zespołu Szkół Katolickich i I Liceum Ogólnokształcącego. Wojska gen.
Hallera wkroczyły do miasta ulicą 30 Stycznia. Przed
Urzędem Miejskim czekali
na nich przedstawiciele lokalnych władz i duchowieństwa.
W rolę tymczasowego burmistrza Tczewa Władysława Orcholskiego wcielił się prezydent
Mirosław Pobłocki. Ówczesnego starostę tczewskiego

Maksymiliana Arczyńskiego
zagrał obecny starosta Mirosław Augustyn. Pierwszym
Delegatem Powiatowym – Józefem Brzóskowskim został
Marek Modrzejewski, przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego. W rolę proboszcza Bernarda Bączkowskiego
wcielił się obecny proboszcz
fary – ks. Adam Gadomski.
Wraz z nimi Hallerczyków witała Tosia Korda ( w roli panny Brzóskowskiej). Z chlebem

i solą czekali na żołnierzy Zenon Drewa, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Iwona Nitza, radna.
Do zebranych przemówił gen.
Józef Haller: „Czcigodni włodarze, mieszkańcy Tczewa!
Po blisko 150 latach niewoli nadeszła chwila wyzwolenia. Wkraczające wojsko polskie dokonuje przyłączenia
tych ziem do Państwa Polskiego. Jako wódz armii, której
przypadło w udziale szczęście

miasta
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wała Hallerczykom

dokonania tego uroczystego, historycznego aktu – witam Was przepełnionym radością sercem! Cała Polska
w tym dniu radosnym oddaje
hołd mieszkańcom tej ziemi
za ich niezłomność, hart ducha, wielkie cnoty obywatelskie i wytrwałość w twardej
narodowej służbie. Dzień dzisiejszy jest dla Was najwyższą
za to nagrodą.”
Po tych słowach, pieśń „Boże
coś Polskę” zaintonował Chór
Męski ECHO.
Po powitaniu wojsk przed
rat u szem, rekon st r u k to rzy, aktorzy i inni uczestnicy

wydarzenia, wraz z Kociewsko -K aszubsk ą Ork iestrą
Dętą „Torpeda”, przeszli ulicami Tczewa na plac Hallera,
gdzie czekała kolejna atrakcja – piknik żołnierski. O wydarzeniach histor ycznych
z 1920 r. mówił prof. Andrzej
Olejko. Można było zobaczyć
m.in. pokaz musztry, ćwiczenia piechotne dla publiczności i skosztować wojskowej
grochówki.
Po pikniku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.
Organizatorem inscenizacji
była Fabryka Sztuk oraz Prezydent Miasta Tczewa.

UROCZYSTOŚCIOM Z OKAZJI 100-LECIA POWROTU DO POLSKI
TOWARZYSZYŁY TAKŻE INNE WYDARZENIA, A WŚRÓD NICH:

›
›
›

wystawa Fabryki Sztuk pt.
„Generał Józef Haller i Błękitna
Armia” – można ją oglądać
w arkadach Parku Kopernika
konkurs literacki Miejskiej
Biblioteki Publicznej
pt. „Tczew 1918-1920
– Droga do Niepodległej”
wystawa Instytutu Pamięci
Narodowej pt. „Należy
stworzyć niepodległe państwo
polskie (…) z wolnym
dostępem do morza. Powrót

›

›

Pomorza i Kujaw do Polski
1918-1920” – na deptaku
przy ul. J. Dąbrowskiego
25 stycznia na Bulwarze
Nadwiślański im. Księcia
Sambora II odbył się biało-niebieski parkrun „Wszyscy
jesteśmy Hallerczykami”
26 stycznia w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża św.
odbyła się msza święta
w intencji Miasta i jego
Mieszkańców.
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WOKÓŁ NAS

Nagrody dla witających
generała Hallera

100 fotografii Tczewa
na 100-lecie
niepodległości

Uroczystości związane ze 100-leciem powrotu
Tczewa do Polski były okazją do przeprowadzenia konkursów dla szkół. Do wszystkich był
natomiast adresowany konkurs na najciekawszy strój retro.

31 stycznia w Fabryce Sztuk, w ramach obchodów 100-lecia powrotu Tczewa do Polski odbyła
się prezentacja najnowszej publikacji Józefa
Golickiego „100 fotografii Tczewa na 100-lecie
niepodległości 1920-2020”.

S

K

zkoły – podstawowe i ponadpodstawowe,
uczestniczące 30 stycznia w przemarszu
i powitaniu wojsk gen. Józefa Hallera, były oceniane za strój, transparenty, okrzyki i inne elementy, które podkreślały wagę święta.
Wśród szkół podstawowych komisja najwyżej
oceniła Szkołę Podstawową nr 7, drugie miejsce otrzymali uczniowie SP 12, a trzecie miejsce jedyne przedszkole biorące udział w rywalizacji – Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka”.
Nagrody w wysokości odpowiednio 700, 500
i 300 zł ufundował prezydent Tczewa.

siążka-album była przygotowywana przez
półtora roku specjalnie na ten jubileusz. Na
210 stronach formatu 22 x 24 cm, w twardej
oprawie, autor przedstawił 320 zdjęć. Fotografie są ułożone chronologicznie i ilustrują blisko
100 najważniejszych wydarzeń, tematów z najnowszej historii Tczewa.

Ponadto Fabryka Sztuk ogłosiła otwarty konkurs na najciekawszy strój retro, nawiązujący
do czasów XX-lecia międzywojennego. Nagrodą
był weekendowy pobyt w hotelu Zamek w Gniewie. Pierwsze miejsce i główną nagrodę zdobyła Anna Citkowska (na zdjęciu). Gratulacje!

Na publicznej prezentacji zjawili się przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i gminy wiejskiej Tczew. Byli obecni również patroni publikacji. Autor podziękował prezydentowi
Tczewa Mirosławowi Pobłockiemu za wsparcie idei przygotowania i wydania tej książki i za
pełnienie roli mecenasa albumu. Józef Golicki
podziękował także wszystkim pozostałym patronom publikacji za pomoc w edycji „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 19202020”. Jak zwykle wszyscy, którzy udostępnili
fotografie ze swoich zbiorów otrzymali pamiątkowe egzemplarze książki. Oprócz fotografii autora w publikacji zamieszczono najwięcej zdjęć
autorstwa znanego tczewskiego miłośnika miasta Stanisława Zaczyńskiego. Głównym organizatorem prezentacji książki było stowarzyszenie
„Porozumienie na Plus”.

Fot. Jacek Cherek

Fot. Juliusz Andrzejewski

W rywalizacji szkół ponadpodstawowych zwyciężyło CKZ Nauka, drugie miejsce otrzymał
Zespół Szkół Ekonomicznych, trzecie miejsce –
II Liceum Ogólnokształcące. Fundatorem nagród dla szkół ponadpodstawowych był starosta tczewski.

Fot. Rafał Grzenkowski
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.
Skorzystaj do końca roku

T

czew zwalnia od podatku od nieruchomości
inwestujących przedsiębiorców! Od 22 grudnia 2016
r. obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień przedsiębiorców
z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis.

gruntów, budynków i budowli
zajętych w całości lub w części
na: działalność deweloperską,
bankową, finansową lub ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, związaną z dystrybucją i przesyłem energii, stacji
paliw oraz handlową.

Uchwała ma na celu umożliwienie stosowania zwolnień
w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych
budynków i budowli, rozbudowanych budynków lub budowli i nowo nabytych gruntów, budy nków i budowli
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: Uchwały
Rady Miejskiej w Tczewie nr
XXV/211/2016 z 22 grudnia
2016 r. oraz Nr XXXI/269/2017
z 29 czerwca 2017 r.

Celem uchwały jest wspomaganie przedsiębiorstw, które
chcą inwestować w naszym
mieście, tworzyć nowe miejsca pracy i prowadzić działalność gospodarczą.
Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości wynosi
3 lata. Zwolnienie z podatku
przyznawane jest na wniosek
przedsiębiorcy i obejmuje też
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na budowaniu
powierzchni pod wynajem.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie stosuje się do:

Ponadto w obrębie Starego
Miasta zwalnia się z podatku
od nieruchomości budynki,
budowle, grunty lub ich części położone na terenie objętym Programem Rewitalizacji
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług gastronomicznych.
Zwolnienie przysługuje na okres
do 3 lat, licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy, a dla
podmiotów które już prowadzą działalność gospodarczą
– od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek.
Z obu zwolnień można skorzystać do 31 grudnia 2020 r.

z możliwością zastosowania przepisów uchwały w sześciomiesięcznym
okresie przejściowym od
daty jej wygaśnięcia.
Podstawa prawna: Uchwała nr XLI/336/2014 Rady
Miejskiej w Tczewie z 27 lutego 2014 r.
Miejsce załatwienia
sprawy: Urząd Miejski
w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1, Wydział Budżetu
i Podatków,

›
›
›

poniedziałek,
wtorek, środa
w godz. 7.30-15.30
czwartek
w godz. 7.30-16.30
piątek
w godz. 7.30-14.30

podatek od nieruchomości od osób fizycznych:
parter, pokój nr 13
(tel. 58 77 59 328),
nr 14 (tel. 58 77 59 334,
58 77 59 402) i nr 15
(tel. 58 77 59 374,
58 77 59 398);

miasta
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Szukasz nieruchomości
pod inwestycję?
Sprawdź!
Gmina Miejska Tczew przygotowuje nowe postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości.
Jeśli chcesz być na bieżąco – zajrzyj
na www.sip.tczew.pl – zakładka
nieruchomości na sprzedaż.
Jeśli szukasz informacji o wszelkich
procedurach urzędu, w tym
o postępowaniach przetargowych
na sprzedaż nieruchomości – szukaj
informacji na www.bip.tczew.pl
– zakładka Ogłoszenia – przetargi.
Informacji można też zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Mieniem
Komunalnym – Urząd Miejski,
pl. Piłsudskiego 1, drugie piętro,
tel. 58 77 59 / 360 lub 441.
Ponadto zachęcamy do sprawdzenia aktualnych ogłoszeń
oraz informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą
– na stronie: www.dp.tczew.pl
– zakładka inwestor lub dla firm.

podatek od nieruchomości od osób prawnych
i od osób fizycznych:
parter, pokój nr 2,
tel. 58 77 59 335.

DOM PRZEDSIĘBIORCY
W TCZEWIE
ul. Obrońców Westerplatte 3
w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43,
fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl
dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew
twitter.com/DPTczew
Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew
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Wyzwolenie
Tczewa?

LUTY

12 marca minęła rocznica zajęcia Tczewa przez Armię Czerwoną.
W czasach PRL była to jedna z najważniejszych uroczystości w miejskim
kalendarzu, obecnie prawie zapomniana. Czy jest co świętować
i czy warto przypominać tczewianom o tym wydarzeniu?

Radziecka ofensywa
i bombardowanie
W lutym 1945 r. Armia Czerwona oparła się na środkowej
Odrze, pozostawiając Śląsk
i Pomorze w rękach niemieckich. Po pierwszej, nieudanej
fazie operacji, zdecydowano się na wsparcie lotnictwa.
W dniach 20-22 lutego Tczew
dotknęła jedna z największych tragedii w czasie wojny. Na miasto dokonano nalotów, które spowodowały
śmierć 147 osób, w większości cywili. Tych, których rozpoznały rodziny, pochowano
na cmentarzach przy ul. 30
Stycznia i Gdańskiej. Pozostałe 93 ofiary nalotów pochowano w dwóch masowych mogiłach na terenie nieistniejącego
cmentarza ewangelickiego
(obecnie Park Kopernika).
W 2012 r. podczas ekshumacji żołnierzy niemieckich,
zma rł ych w cza sie wojny
w tczewskich lazaretach, dokonano prawdopodobnie odkrycia obu mogił. Zniszczeniu

Zdjęcie wykonane w latach 70. XX wieku

O

statnie miesiące okupacji niemieckiej były
niezwykle ciężkie dla
mieszkańców Tczewa. Po 5 latach wojny i nazistowskiego
terroru braki w zaopatrzeniu
w podstawowe produkty były
na porządku dziennym. Nielegalne próby zdobycia żywności poza systemem kartkowym mogły zakończyć się
tragicznie. W styczniu 1945 r.,
w celu sterroryzowania społeczeństwa, Niemcy dokonali egzekucji Polaka oskarżonego o kradzież chleba. Został on
publicznie powieszony na Rynku (obecnie pl. Hallera) z przypiętą do piersi kartką „Nie będziesz już psie chleba kradł”.
Dramat ludności pomorskiej
potęgował pobór do wojska
niemieckiego. Wielu młodych
tczewian zostało przymusowo
wcielonych do Wehrmachtu
na podstawie przynależności
do III grupy listy narodowościowej tzw. Volkslisty.

Pomnik na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. 30 Stycznia w Tczewie, odsłonięty 13 marca 1949 r.
i uszkodzeniu uległo również
wiele budynków mieszkalnych i miejskich.

Obrona i walki o miasto
Naloty spowodowały przyspieszenie przygotowań do obrony miasta. Jeszcze w lutym
Niemcy wycięli w Parku Miejskim kilkaset drzew robiąc
z nich zapory przeciwczołgowe. 8 marca wysadzono most
kolejowy przez Wisłę. Wraz ze
zbliżającym się frontem Niemcy przystąpili również do organizowania oddziałów Volkssturmu, które składały się ze
słabo uzbrojonych osób starszych i niepełnoletnich. Same
walki o miasto nie były zbyt
ciężkie, gdyż żołnierze niemieccy widząc zdecydowaną
przewagę Armii Czerwonej
bardziej myśleli o ucieczce niż
obronie. Przez pierwsze lata
rocznicę „wyzwolenia” obchodzono 11 marca, taka też informacja znajduje się w kronice Towarzystwa Miłośników
Ziemi Tczewskiej. Natomiast
według informacji prasowych
z 12 marca 1945 r., tego dnia
Radzieckie Biuro Informacji
podało oficjalny komunikat
o zdobyciu Tczewa i Wejherowa. W godzinach wieczornych
uczczono to zwycięstwo w Moskwie 20 salwami z 224 dział.

Druga okupacja?
Postępowanie Armii Czerwonej na terenie Pomorza dobrze
ilustrują meldunki Delegatury
Rządu na Kraj z marca 1945 r.,
które informowały o licznych
rabunkach zwanych „rekwizycjami”, o gwałtach i równocześnie zarażaniu kobiet chorobami wenerycznymi przez
żołnierzy radzieckich. Tczew
także nie był wolny od samowoli, często pijanych, krasnoarmiejców. Tuż po zdobyciu Tczewa doszło do serii
pożarów budynków użyteczności publicznej. W dziwnych okolicznościach spłonął dworzec kolejowy, który
według świadków przetrwał
walki, oraz szpital św. Wincentego i pobliski duży młyn
parowy przy ówczesnej ul.
Dworcowej (obecnie ul. Kard.
Wyszyńskiego). Za wojskami frontowymi przybyły do
miasta jednostki specjalne
NKWD, które oprócz wyłapywania i rozstrzeliwania maruderów i dezerterów z Armii
Czerwonej, miały za zadanie stworzyć grunt pod przyszłe przejęcie władzy przez
komunistów. W wyniku masowych aresztowań, chociażby z powodu przynależności
do III grupy Volkslisty, do której na Pomorzu należało ponad

60 proc. mieszkańców, do obozów pracy w ZSRR deportowano w I połowie 1945 r. ponad
15 tys. cywilów narodowości
polskiej. Spośród tej grupy ponad 2 tys. poniosło śmierć.

Wyzwolenie czy zajęcie Tczewa?
Nie ulega wątpliwości, że zajęcie Tczewa przez Armię Radziecką zakończyło trwającą
pięć i pół roku brutalną niemiecką okupację. Władze III
Rzeszy zgodnie z polityką nazizmu skazywały naród polski
na biologiczne wyniszczenie,
poza jednostkami przeznaczonymi do germanizacji i służby
na rzecz „panów”. Sowieci kierowali się zupełnie inną zasadą, pragnęli zniewolić Polaków
przy pomocy posłusznych sobie jednostek. Nie wyzwalali Polski, a przygotowali grunt
pod demokrację w wydaniu
„ludowym”. Każdy, kto chciał
walczyć o prawdziwą wolność
i niepodległość, jak żołnierze
niezłomni, szybko stawał się
ofiarą reżimu stalinowskiego.
Do pełnego wyzwolenia spod
obcej dominacji musieliśmy
czekać aż do roku 1989, dlatego też 12 marca (a właściwie
11) powinien być zapamiętany
jedynie jako data zakończenia
niemieckiej okupacji.

Dawny Tczew
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Edukacja rowerowa w przedszkolach i szkołach
Grzegorz Pawlikowski

Rozpoczynamy realizację nowej kampanii
edukacyjnej promującą
mobilność aktywną
w przedszkolach oraz
w szkołach (klasy 0-3).

W ubiegłorocznej kampanii
„Rowerowy Maj” uczestniczyły
m.in. dzieci z Prywatnej Szkoły
Podstawowej Fontanna Marzeń

››
Fot. Katarzyna Gapska/FotoPoto.pl

K

ampania edukacyjna ma
na celu zmniejszenie odsetka dzieci dowożonych
samochodem do przedszkoli
i szkół. Kampania będzie prowadzona w okresie marzec-czerwiec (4 miesiące) 2020r.

W kampanii uczestniczą:
Przedszkola

›
›
›
›
›
›

Przedszkole nr 8
z oddziałami integracyjnymi
Przedszkole Niepubliczne
Domek Przedszkolaka
Montessori
Przedszkole Artystyczno-Językowe Pan Słonik 1 i 2
Przedszkole Niepubliczne
„Akademia Krasnoludków”
Niepubliczne Przedszkolne
„Domowe Przedszkole”
Niepubliczne Przedszkole
„Bajkowe”

Szkoły

›
›
›
›

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Montessori
Prywatna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń
Szkoła Podstawowa nr 1
im. gen. H. Dąbrowskiego
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Stanisława Staszica

›
›

Szkoła Podstawowa nr 12
im. B. Malinowskiego
Szkoła Podstawowa nr 11
im. Mikołaja Kopernika

– zwiększenie świadomości dzieci na temat Tczewa
i sposobów przemieszczania się w mieście.

Celami kampanii są również:

Dzieci otrzymają dedykowane kampanii zeszyty ćwiczeń. Będą one podzielone na działy odpowiadające
poszczególnym miesiącom
kampanii. Zeszyt ćwiczeń ze
scenariuszami będzie prowadzony w ramach realizowanej podstawy programowej,
a nie w formie zajęć dodatkowych. Program edukacyjny ma wspomóc nauczyciela
w realizacji podstawy programowej, kładąc dodatkowy
nacisk na mobilność aktywną, która występuje obecnie
w małym zakresie.

– zwiększenie odsetka dzieci docierających do przedszkoli oraz szkół na rowerach/hulajnogach/pieszo/
autobusem,
– poprawa bezpieczeństwa dzieci docierających do przedszkoli oraz szkół na rowerach/
hulajnogach/pieszo/
autobusem,

››

Program edukacyjny będzie polegał
na prowadzeniu zajęć w każdym
przedszkolu na podstawie
opracowanych scenariuszy
oraz nagradzaniu naklejkami
dzieci w okresie marzec–czerwiec
za docieranie do i z przedszkoli
oraz szkół (klasy 0-3) rowerem,
hulajnogą, pieszo oraz autobusem.
Jest to pierwsza kampania, która
będzie zachęcała do poruszania się
pieszo i autobusem.

Kampania to niesamowita
okazja, by wzbogacić treści
edukacyjne dotyczące mobilności o naszą tczewską specyfikę, a także o praktyczne
aspekty poruszania się w mieście. To także sposobność,
by poruszać z dziećmi tematy związane z ekologią, stylem życia i konsekwencjami
naszych codziennych nawyków transportowych. Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy nauczycieli, aktywistów

miejskich i różnego rodzaju partnerów lokalnych kampania będ zie różnorodna
i atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak i rodziców, których
planujemy włączać w proces
edukacyjny – mówi Paulina Kremer z Tczewskich Kurierów Rowerowych prowadzących działania w ramach
kampanii.
Na koniec kampanii dzieci uczestniczące w zajęciach
otrzymają drobne upominki oraz drewniane medale
z grawerem.
Kampania jest realizowana
przez Spółdzielnię Socjalną „Heca” – Tczewscy Kurierzy Rowerowi na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Kampania jest realizowana w ramach projektu pt.:
Budowa węzła integracy jnego Tczew w raz z trasami dojazdowymi, w ramach
Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania
9.1.1. Transport miejski –
mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (nr projektu
RPPM.09.01.01-22-0006/17).

18

/2020

EKOLOGIA

miasta

LUTY

Programy odpadowe w tczewskich p

P

lacówki oświatowe Tczewa przyczyniają się do
zmniejszenia strumienia odpadów trafiających do
pojemników miejskich prowadząc selekty wną zbiórkę różnych frakcji „czystych”
surowców, które trafiają ze
szkół do Zakładu Utylizacji
Odpadów Stałych. W 2019 r.
w szkołach i przedszkolach
kontynuowano selektywną
zbiórkę. Uczestnikami programów odpadow ych były
szkoły podstawowe Gminy
Miejskiej Tczew, Zespół Szkół
Katolickich, Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”
oraz niektóre przedszkola.
Koordynatorem programów
edukacyjnych oraz zbiórki
była Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie we współpracy
z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych.

Moje miasto bez odpadów
W XIX edycji programu „Moje
miasto bez odpadów” odzyskiwano papier oraz butelki plastikowe po napojach
typu PET.
Najwięcej makulatur y zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 (63,48 kg
na ucznia), uzyskując tym samym najlepszy wynik w historii programów odpadowych
prowadzonych w Tczew ie.
Szkoła Podstawowa nr 11
zebrała aż 51,32 kg na ucznia,
z czego w ZUOS szkoła ta osiągnęła wynik – 31,59 kg, a wg
danych przekazanych przez
prywatnego odbiorcę – 19,73
kg na 1 ucznia. W czołówce
znalazły się również Szkoła
Podstawowa nr 10 z wynikiem 32,94 kg na ucznia oraz
Szkoła Podstawowa nr 7
– 28,61 kg na ucznia.

››

Udział odpadów zebranych
we wszystkich programach
odpadow ych na konto poszczególnych placówek ośw iatow ych znajduje się
na wykresie nr 1.
Najwięcej plastikowych butelek typu PET udało się zebrać

Szkole Podstawowej nr 8
(1,03 kg na ucznia) oraz Szkole Podstawowej nr 12 (0,88
kg na ucznia). Nie wszystkie szkoły zbierają butelki
i nie są to wagowo duże ilości, ale cenne jest to, że takie
działania przyczyniają się do
ograniczenia potencjalnego
spalania plastiku w piecach
– na osiedlach, gdzie dominuje ogrzewanie indywidualne. Zestawienie wyników
znajduje się na wykresie nr 2.

››

Najwięcej surowców wtórnych w prog ra m ie „ Moje
miasto bez odpadów” zebrała w sumie Szkoła Podstawowa nr 12. Najaktywniejszymi przedszkolami w tym
programie były: Przedszkole
„Jarzębinka” i Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia.

››

W 2019 r. w programach odpadow ych wzięło udział 8
pr zed sz koli, a ich ud z ia ł
w całkowitej sumie zebranych
surowców wyniósł 3,6 proc.
(wykres nr 3).

Zakręcone – Odkręcone
W X V II edycji „ Zak ręco ne – Odkręcone” w szkołach
i przedszkolach pozyskano
prawie 5,07 mln nakrętek
z opakowań plastikow ych.
Najlepszy wynik w statystykach szkół osiągnęła Szkoła
Podstawowa nr 7 – 4,31 kg
na 1 ucznia. W czołówce znalazły się również Szkoła Podstawowa nr 11 z wynikiem
3,08 kg na 1 ucznia, Szkoła
Podstawowa nr 12 – 2,31 kg
na ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 4 –z wynikiem 2,19
kg na ucznia. Wynik powyżej

››
››

2 kg na ucznia uzyskała jeszcze
Szkoła Podstawowa nr 10.
Zestawienie wyników szkół
znajduje się na wykresie nr 4.
Dużo wyższe średnie uzyskały przedszkola. Wśród nich
najwięcej nakrętek w przeliczeniu na 1 dziecko przekazało do recyklingu Przedszkole nr 8 – 9,51 kg/dziecko oraz
Przedszkole Sióstr Miłosierdzia, tj. 6,54 kg/dziecko
(wykres nr 5).
W 2019 roku odzyskano w sumie 14,32 Mg plastikowych
nakrętek. Czyli o ponad pół
tony więcej niż w roku ubiegłym a ponad tonę więcej niż
w 2017 roku.

Recykling w mojej szkole
W ramach XVII edycji programu „Recykling w mojej
szkole” niektóre szkoły zbierały odpady niebezpieczne dla
środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 2696 kg baterii,
czyli o prawie 700 kg więcej
niż w roku ubiegłym. Baterie
były zbierane przez 9 szkół
i 2 przedszkola. Podobnie jak
w latach ubiegłych – w tej kategorii nadal pierwszą pozycję
zajmuje Szkoła Podstawowa
nr 10, w której przeliczeniu
na 1 ucznia zebrano aż 1,62
kg baterii.

››

Na w yk re sie n r 6 moż na
sprawdzić, które szkoły zbierają baterie.

Podsumowanie

Najlepsze wyniki we wszystkich w yżej w ymienionych
programach i konkursach
(po zsumowaniu i uśrednieniu wyników na 1 ucznia) oraz

ROK

PAPIER

PLASTIK

BATERIE

RAZEM MG

KOD

15 01 01

15 01 02

20 01 34

2016

154,264

17,982

1,099

173,337

2017

203,297

17,780

1,836

222,913

2018

206,362

16,557

2,242

225,161

2019

193,594

16,484

2,938

213,017

W roku 2019 tczewskie szkoły i przedszkola zebrały ponad 213 ton surowców
wtórnych – to jeden z najlepszych dotychczasowych wyników

doliczeniu odpadów, które
trafiły do prywatnych odbiorców (zbiórki charytatywne
etc.) uzyskały:

››

Szkoła Podstawowa nr 12,
Szkoła Podstawowa nr 11,
Szkoła Podstawowa nr 10
oraz Szkoła Podstawowa nr
7 (wykres nr 7).
Wśród przedszkoli najlepsze
wyniki w selektywnej zbiórce
odpadów uzyskały: Przedszkole „Jarzębinka”, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
oraz Przedszkole nr 8.
W stosunku do ubiegłego
roku nastąpił spadek odzyskanej makulatury o 6,2 proc.
W przypadku plastiku nastąpił spadek zebranych butelek
typu PET przy wzroście zebranych nakrętek. Zebrane
w tym roku baterie do recyklingu ważyły o 31 proc.więcej
w stosunku do roku ubiegłego. Tegoroczny sumaryczny
wynik wszystkich programów
odpadowych stanowi 95 proc.
ubiegłorocznego.

››

Efekt y w ność selekt y w nej
zbiórki surowców wtórnych
w jednostkach oświatowych,
na przestrzeni kilku lat obrazuje wykres nr 8.
Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom,
młodzieży, rodzicom, szkolny m koordy natorom oraz
nauczycielom za duże zaangażowanie w zbiórkę surowców przeznaczonych do odzysku i recyklingu. Dziękuje
także Pracownikom Zakładu
Utylizacji Odpadów Stałych
za współpracę z placówkami
oświatowymi i regularny odbiór surowców.
Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do udziału w selektywnej zbiórce odpadów w 2020
roku. Informujemy, że wszystkie programy odpadowe prow ad z one w e w s p ó ł pr ac y
z ZUOS w Tczewie w bieżącym
roku są kontynuowane w dotychczasowym zakresie.

Anna Peichert

WYKRES NR 7
Zbiórka surowców wtórnych w 2019 r. w szkołach
– wynik w kg w przeliczeniu na 1 ucznia
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WYKRES NR 2
Zbiórka plastiku w szkołach w 2019 r. w kg
w przeliczeniu na 1 ucznia
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Wyniki selektywnej zbiórki odpadów
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Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu
obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa
Na podstawie art.5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) Rada Miejska Tczewa
po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1.1 Uchwała reguluje zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie
budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Miejskiej Tczew.
2.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Prezydencie-należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Tczewa;
2) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej
Tczew;
3) Urzędzie Miejskim – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Tczewie;
4) Gminie-należy przez to rozumieć Gminę Miejską Tczew;
5) projekcie –należy przez to rozumieć propozycję zadania do realizacji zgłoszoną przez
mieszkańca w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami;
6) autorze projektu – należy przez to rozumieć mieszkańca zgłaszającego projekt w ramach
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami;
7) zadaniu inwestycyjnym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie polegające na
budowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektów budowlanych w myśl ustawy Prawo
budowlane t.j. (Dz.U.2019 poz.1186 z późn. zm.). W szczególności zadaniem inwestycyjnym
może być m.in.: budowa, przebudowa, remont chodników, infrastruktury drogowej, placów
zabaw, obiektów małej architektury, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych;
3.Na budżet obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel
w budżecie Gminy.
4.Wprowadza się podział środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski na:
1) Projekty duże – limit środków finansowych w wysokości 80% kwoty przeznaczonej na
budżet obywatelski,
2) Projekty małe – limit środków finansowych w wysokości 20% kwoty przeznaczonej na
budżet obywatelski.
5.Prezydent określa co roku maksymalne szacowane koszty realizacji projektów małych
i dużych.
6.Budżet obywatelski obejmuje następujące etapy:
1) zgłaszanie projektów;
ocena zgłoszonych projektów;
odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania;
głosowanie na projekty;
ustalanie wyników oraz podawanie ich do publicznej wiadomości.
Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów oraz wymogi jakie powinny spełniać zgłaszane projekty
§2.1 Nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego corocznie ogłasza Prezydent
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Informację, o której mowa w ust.1 podaje się do publicznej wiadomości nie później niż
7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.
3. Okres zgłaszania projektów trwa 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, o którym
mowa w ust.1.
4. Za datę zgłoszenia projektu uważa się datę wpływu formularza zgłoszenia projektu
do Urzędu Miejskiego.
5.Zgłaszanym projektom zostanie nadany numer identyfikacyjny ID zgodnie z kolejnością
wpływu do Urzędu Miejskiego.
6.Autor projektu może wycofać zgłoszony projekt w terminie do ostatniego dnia okresu
zgłaszania projektów, o którym mowa w ust.3.
§3. Wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty:
1) Projekt może zgłosić mieszkaniec.
2) Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.
3) Projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, którego wzór określi Prezydent
mając na uwadze konieczność podania przez autora projektu co najmniej:
a) danych autora projektu tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania;
b) tytułu projektu;
c) lokalizacji, miejsca realizacji projektu;
d) opisu projektu (w tym jego głównych założeń i działań, które będą podjęte przy jego
realizacji, proponowane rozwiązania uwzględniające, o ile jest to możliwe, „uniwersalne
projektowanie” dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, cel
realizacji projektu);

e) szacunkowego kosztu realizacji projektu;
f) informacji o załączeniu listy mieszkańców popierających projekt;
g) oświadczenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych;
h) oświadczenia autora projektu, że jest mieszkańcem Tczewa;
i) podpisu autora projektu.
4) Formularz zgłoszenia projektu może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.
5) Autorem projektu wpisanym na formularzu zgłoszenia projektu może być tylko jeden
mieszkaniec.
6) W przypadku, gdy autorem projektu jest osoba małoletnia do formularza zgłoszenia
projektu należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu, którego wzór
określi Prezydent.
7) Do formularza zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców
popierających projekt zawierającą podpisy co najmniej 20 mieszkańców.
8) Wzór listy mieszkańców popierających projekt oraz sposób i miejsce jego udostępnienia
określi Prezydent.
9) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami
może zostać złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłany pocztą na adres Urzędu
Miejskiego.
10) Za datę złożenia zgłoszenia projektu uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
§4. Zgłaszane projekty powinny spełniać następujące wymogi merytoryczne:
1) są zadaniami inwestycyjnymi;
2) których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;
3) które są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego;
4) których całkowity szacunkowy koszt realizacji nie przekracza maksymalnych szacowanych
kosztów realizacji projektów dużych, o których mowa w §1 ust.5;
5) które są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający
do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu
przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień
zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do oddania Gminie do
dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez
okres co najmniej 5 lat;
6) które są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:
co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania
nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub
inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub
obiektów;
7) które są wykonalne technicznie, tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc
pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania
projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;
8) które są ogólnodostępne dla mieszkańców;
9) które uwzględniają, o ile to możliwe, zasadę uniwersalnego projektowania, o którym mowa
w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w celu spełnienia minimalnych
wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. , poz.1696 z późń.
zm.) O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dla zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
10) które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
11) które są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Tczewa;
12) które nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na
realizację zadania;
13) które nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które
w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).
Rozdział 3.
Ocena zgłoszonych projektów
§5.1 Ocena zgłoszonych projektów obejmuje:
1) ocenę spełniania przez zgłoszone projekty wymogów formalnych określonych w §3;
2) ocenę spełniania przez zgłoszone projekty wymogów merytorycznych określonych w §4.
2.W przypadku stwierdzenia braków formalnych, autor projektu wzywany jest do ich
usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania autorowi projektu.
3.Nieusunięcie braków formalnych w terminie, określonym w ust.2 powoduje negatywny
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wynik oceny formalnej, co skutkuje niedopuszczeniem projektu do głosowania.
4.Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się zbiorczą informację o spełnieniu lub
niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty wraz z podaniem
uzasadnienia w przypadku projektów niespełniających wymogów formalnych. Informację
udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz publikuje się w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§6.1. Projekty spełniające wymogi formalne kierowane są do oceny pod względem spełniania
wymogów merytorycznych.
2. Projekty, spełniające wymogi merytoryczne zostają ocenione pozytywnie i umieszczane są
na liście projektów dopuszczonych pod głosowanie. Jeżeli co najmniej jeden z wymogów
określony w §4 zweryfikowany jest negatywnie, wówczas projekt zostaje oceniony
negatywnie, co skutkuje niedopuszczeniem projektu do głosowania.
3. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania oceny merytorycznej, że zachodzi
jedna z następujących przesłanek:
1) projekt nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do jego oceny i realizacji;
2) projekt zawiera błędy wymagające skorygowania;
3) projekt zawiera informacje wymagające wyjaśnienia;
dokonujący oceny wzywa autora projektu do odpowiednio: uzupełnienia, skorygowania,
wyjaśnienia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania autorowi
projektu.
4.W przypadku niedokonania czynności, do których autor projektu został wezwany lub
w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 projekt zostanie oceniony
negatywnie co skutkuje niedopuszczeniem projektu do głosowania.
§7.1 Prezydent podaje do publicznej wiadomości informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania, publikując listę projektów, które nie zostały dopuszczone do
głosowania wraz z uzasadnieniem przyczyn ich niedopuszczenia do głosowania oraz listę
projektów dużych i listę projektów małych, które zostaną poddane pod głosowanie,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
2.Listy projektów poddanych pod głosowanie, o których mowa w ust. 1, zawierają
w szczególności: numer identyfikacyjny projektu (ID), tytuł projektu, jego lokalizację,
szacunkową wyceną kosztów jego realizacji oraz krótką charakterystykę projektu.
Rozdział 4.
Odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania
§8.1.Autorowi projektu, którego projekt został oceniony negatywnie przysługuje odwołanie
do Prezydenta.
2.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia publikacji wyników oceny
projektów.
3.Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) w formie pisemnej w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego:
przy pl. J. Piłsudskiego 1 w Tczewie lub przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie;
2) w formie pisemnej przesłanej pocztą na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego
1, 83-110 Tczew z dopiskiem „Budżet Obywatelski-odwołanie”. W przypadku wysłania
odwołania pocztą za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.
4. Prezydent odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust.2.
5. Odwołanie od wyników oceny rozpatrywane są przez Prezydenta w terminie 7 dni
roboczych od daty złożenia odwołania.
6. Prezydent informuje w formie pisemnej składającego odwołanie o sposobie rozpatrzenia
odwołania, podając uzasadnienie.
7. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.
8.Na podstawie rozstrzygnięcia Prezydenta, o którym mowa w ust.6, dokonuje się
aktualizacji informacji, o której mowa w §5 ust.4 oraz w §7 ust.1.
9.Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Rozdział 5.
Zasady przeprowadzania głosowania
§9.1.Prezydent podaje do publicznej wiadomości, w ciągu 30 dni kalendarzowych od
opublikowania informacji, o której mowa w §7 ust.1, informację o przeprowadzeniu
głosowania, oraz o terminie, w jakim odbywać się będzie głosowanie, nie krótszym niż 5 dni
roboczych, publikując informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.W głosowaniu biorą udział mieszkańcy.
3.Głosowanie jest imienne, równe i bezpośrednie.
4.Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania jednego głosu.
5. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego
na udział w głosowaniu, którego wzór i sposób udostępnienia określi Prezydent.
6.Uczestniczący w głosowaniu mieszkaniec ma możliwość oddania głosu wyłącznie na jeden
projekt.
7. Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:
1) osobiście poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i złożenie jej w terminie w jakim
odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego
lub
2) elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.
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8. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej oraz sposób i miejsce
udostępnienia kart do głosowania określi Prezydent.
9. Głos uznaje się za ważny jeśli:
1) został oddany przez mieszkańca;
2) został oddany w terminie głosowania na projekty;
3) został oddany na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie z ust.8.
10. Jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy
są nieważne.
Rozdział 6.
Ustalanie wyników oraz podawanie ich do publicznej wiadomości
§10.1. Po zakończeniu glosowania oblicza się liczbę ważnych głosów na poszczególne
projekty oraz tworzy się listę projektów dużych i listę projektów małych, zawierające
projekty w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów do
projektów, które uzyskały najmniejszą liczbę ważnych głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby ważnych głosów poparcia o kolejności projektów
na liście decyduje kolejność zgłoszenia projektu.
3.Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę ważnych
głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego
z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4.Minimalna liczba ważnych głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być
uznany za wybrany do realizacji wynosi 50 .
5. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu
z listy, za wybrany uznaje się projekt zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli szacunkowy
koszt jego realizacji mieści się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.
6. W przypadku projektów zgłoszonych do realizacji w tej samej lokalizacji, jeśli jednoczesna
realizacja tych projektów nie jest możliwa, wybrany do realizacji będzie projekt, który
otrzymał największą liczbę głosów. Przepis ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§11. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół uwzględniający:
1) termin w jakim przeprowadzono głosowanie;
2) formy w jakiej przeprowadzono głosowanie;
3) liczbę kart do głosowania złożonych przez mieszkańców w siedzibie Urzędu Miejskiego;
4) liczbę kart do głosowania złożonych elektronicznie;
5) wyniki głosowania poprzez podanie łącznej liczby oddanych głosów, liczby głosów
ważnych, liczby głosów nieważnych, liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne
projekty, liczby nieważnych głosów oddanych na poszczególne projekty.
6) listy projektów małych i dużych wybranych do realizacji zawierające informacje:
a) numer identyfikacyjny projektu;
b) tytuł projektu;
c) lokalizację projektu;
d) szacunkową wycenę kosztów realizacji projektu.
§12.Wyniki głosowania wraz z listami projektów małych i dużych wybranymi do realizacji
podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia
głosowania :
1) poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;
3) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§13.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.
§14.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
ZENON DREWA
UZASADNIENIE
Uwzględniając udział mieszkańców miasta Tczewa w procesie decydowania o sprawach
dotyczących ich najbliższego otoczenia, tworzy się w mieście Tczew „Budżet obywatelski”.
Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie
przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców
projekty do zrealizowania o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy.
Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta projektów istotnych z ich punktu
widzenia, oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkując sfinansowaniem tych
projektów z budżetu miasta Tczewa w ramach posiadanych środków.
Zgodnie z art.5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2019.506 t.j. z późń. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Mając na uwadze dyspozycję ustawy oraz kontynuując działania w zakresie budżetu
obywatelskiego, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
							
Z-ca Prezydenta Miasta
ADAM BURCZYK
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Historia pieniądza

Do końca maja w Fabryce Sztuk
przy ul. 30 Stycznia 4 można zwiedzać wystawę
część pierwsza dotyczącą historii handlu i pieniądza.

Radosław Wiecki
Fabryka Sztuk

N

Jedną z pierwszych kultur,
która zaczęła używać swego
rodzaju zamienników pieniędzy, byli Sumerowie. Lud ten,
żyjący trzy tysiące lat p.n.e.
w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, swoją gospodarkę oparł
na jęczmieniu. Wypłacano
w nim należności za inne towary, a nawet płacono daniny królom. Współczesna nazwa waluty Izraela – Szekel,
wywodzi się od słowa „szekhel”, którym nazywali zboże.
Starożytni Rzymianie jako
„środek w ymiany” w handlu stosowali zwierzęta. Wyraz „pecunia”, który w języku
łacińskim znaczy „pieniądze” pochodzi od słowa „pecus”, które oznaczało bydło
rogate. Plemiona słowiańskie
w transakcjach handlowych
stosowały m.in. sól, futra

››

Wystawę zdobią liczne ryciny ze zbiorów Rijskmuseum

TAKIE M.IN. EKSPONATY MOŻNA OGLĄDAĆ NA WYSTAWIE

Fot. Kamila Gillmeister

Pierwotnie owa wymiana polegała na tzw. barterze, czyli
dosłownej wymianie rzeczywistych przedmiotów, dóbr,
płodów rolnych. Z czasem
jednak okazało się, że nie jest
to idealne rozwiązanie. Pojawiła się potrzeba posiadania
przedmiotów, które symbolizowały wartość samą w sobie
oraz takich, które pozwalałyby oszczędzać lub nabywać
dowolny towar. Pojawiła się
więc idea „pieniądza”. Oczywiście droga do znanych nam
współczesnych monet i banknotów była jeszcze bardzo
kręta i długa.

Fot. Radosław Wiecki

a początku było Słowo. Ta biblijna sentencja doskonale pasuje
do historii handlu. Słowo bowiem to komunikacja, a komunikacja – to wymiana myśli i dóbr. Komunikacja to
handel; i tak jak słowo towarzyszyło cywilizacji ludzkiej
od jej początków, tak i wymiana najróżniejszych dóbr
ją tworzyła.

Skarbonki – ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
(stąd nazwa waluty chorwackiej – „kuna”) czy kawałki
płótna. Starożytni Grecy płacili żelaznymi prętami, które
nazywali „obelos”. Sześć sztuk
takich prętów mieściło się
w garści, czyli w „drachmie”.
Późniejsze drachmy i obole
– greckie monety; wywodziły się bezpośrednio z tamtych
określeń.
Również w świecie greckim
pojawiły się artefakty, które
możemy określić jako pierwsze monety. Były to kawałki
kruszcu – naturalnego stopu

złota i srebra, tzw. elektronu. To, co odróżniało je od
„zwykłych” bryłek złota był
znak – pieczęć władcy, który
gwarantował ich odpowiednią wagę. Te pierwsze monety upowszechniły się dzięki
Fenicjanom, którzy jako znakomici i nieustraszeni kupcy
docierali do najdalszych zakątków starożytnego świata.
Była to prawdziwa rewolucja
w światowym handlu. Odtąd
nie trzeba było za każdym razem odmierzać odpowiedniej
ilości kruszcu, zboża czy też

innych „płacideł”. Wystarczyło jedynie odliczyć konkretną
ilość monet. W średniowiecznej Europie stosowano je już
powszechnie. Mennice królewskie, książęce czy też miejskie biły tysiące różnorakich
monet. Tak działo się również w trzynastowiecznym
Tczewie, w którym ówczesny władca tych ziem – książę Sambor II bił własne pieniądze z wizerunkiem gryfa.

CIĄG DALSZY
W NASTĘPNYM NUMERZE
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