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MIASTO TCZEW OTRZYMAŁO PONAD 2,6 MLN DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ. POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020. – TE DODATKOWE 
PIENIĄDZE ZASILĄ ZADANIA ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ STAREGO MIASTA I ZATORZA, ROZBUDOWĄ WĘZŁA 
INTEGRACYJNEGO, W TYM ZAPLANOWANYM NA 2020 R. REMONTEM OSTATNIEGO ETAPU UL. GDAŃSKIEJ 
I TERMOMODERNIZACJĄ – MÓWI MIROSŁAW POBŁOCKI, PREZYDENT TCZEWA. – 2,6 MLN ZŁ TO ODCZUWALNY 
ZASTRZYK DLA BUDŻETU MIASTA, KTÓRY UŁATWI NAM REALIZACJĘ ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI.

WIĘCEJ NA UNIJNE 
INWESTYCJE

Wśród zadań  
związanych z rewitalizacją 
jest m.in. przebudowa ulic 
Starego Miasta  
– Krętej i Podgórnej ST

R. 
5

5 Wodniacy mają nowy slip

10 Uczciliśmy 100-lecie urodzin 
Kazimierza Piechowskiego

12 Nagrody za najpiękniejsze 
posesje i balkony
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REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
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a Wersja elektroniczna biuletynu 
dostępna jest na stronie internetowej: 
miasto.wrotatczewa.pl/panorama-miasta

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
wizualizacja

CZĘŚĆ PIERWSZA:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26 września 2019 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za październik 2019 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 26 września 

do 30 października 2019 r.

CZĘŚĆ DRUGA:

7. Wybór ławników do sądów powszechnych:
a. wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów,
b. wybór Komisji Skrutacyjnej
– podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do prze-

prowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia 
regulaminu tajnego głosowania,

c. głosowanie tajne.
8. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych 

za 2018 r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie z przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początku VIII kadencji 2018-
2023 oraz złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (za 2018 rok).

10. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkol-
nym 2018/2019.

11. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2019 r.”
12. Informacja z wykonania analizy zagrożeń obszaru wodnego w Gminie 

Miejskiej Tczew.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1. stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych,
13.2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Tczew,
13.3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów,

13.4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty,

13.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

13.6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania,

13.7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bez-
domnych z usługami opiekuńczymi,

13.8. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2020,

13.9. przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2019-2023,
13.10. przystąpienia do realizacji projektu ,,Lokalny System Aktywiza-

cji Społeczno-
13.11. Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego,

13.12. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 r,
13.13. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 

2019-2032,
13.14. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia i stosowania przez 

radnych miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
14. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życze-

nia itp.).

XIII SESJA Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie 
na dzień 31 października 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w sali obrad im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

Ilu nas jest?
Na początku października w Tczewie zameldowanych było 

56 799 osób, w tym 55 4741 na pobyt stały i 1358 na pobyt 
czasowy. Od początku września przybyły 24 osoby.

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
BOŻENA CHYLICKA

W Radzie Miejskiej pełni funkcje prze-
wodniczącej Komisji Polityki Społecz-

nej i członka Komisji Polityki Gospodar-
czej. Podejmuje działania uwzględniające 
potrzeby i problemy osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Wspiera rodziny, 
w których są osoby niepełnosprawne, star-
sze oraz uzależnione.
We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
podejmuje zadania zmierzające do pomocy rodzinom potrze-
bującym, w oparciu o działalność m. in. świetlic środowisko-
wych i socjoterapeutycznych, ośrodków opiekuńczych i Domu 
Dziennego Pobytu. Wspiera działania, których istotą jest spo-
łeczna aktywizacja mieszkańców. Jak twierdzi – zawsze naj-
ważniejszy jest człowiek.
Należy do grupy liderów Budżetu Obywatelskiego, w ra-
mach którego przeprowadzona została modernizacja placu za-
baw na Bulwarze Nadwiślańskim oraz zamontowano bieżnię 
i skocznię w SP nr 5.
Mężatka, ma dwoje dzieci i cztery wnuczki. Mąż, syn i synowa 
są lekarzami i pracują w Tczewie.

Tczewianka Gertruda 
Grabowska skończy-

ła niedawno 100 lat. Z tej 
okazji otrzymała życze-
nia i upominki od prezy-
denta Tczewa Mirosława 
Pobłockiego.

Pani Gertruda urodziła 
się Pszczółkach, dzieciń-
stwo spędziła w Stanisła-
wiu, a po wyjściu za mąż 
zamieszkała w Tczewie. 
Wychowała ośmioro dzie-
ci, ma 15 wnucząt. Obecnie mieszka w Pszczółkach. Mimo pro-
blemów ze zdrowiem, zachowała pogodę ducha i uśmiech.

Wspólnie z prezydentem, jubilatkę odwiedził miejski radny Ry-
szard Brucki, który jest chrześniakiem 100-latki.

Małgorzata Mykowska

Życzenia dla pani Gertrudy

Fo
t. M

ałg
or

za
ta 

My
ko

ws
ka



2 3PANORAMA  
MIASTAPAŹDZIERNIK/2019BIULETYN INFORMACYJNY 

SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA AKTUALNOŚCI

Nagrody przyznawane są za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-

cze. Prezydent Tczewa, Mirosław Po-
błocki wraz z jego zastępcą Adamem 
Urbanem wręczyli je podczas uroczy-
stości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
– w Szkole Podstawowej nr 5.

Nagrody prezydenta otrzymali: Marek 
Protasiuk (SP nr 1), Aleksandra Jędrze-
jewska (SP nr 1), Marzena Boguszewska 
(SP nr 2), Władysława Raus (SP nr 4), 
Ewa Szwaczka (SP nr 4), Damian Bed-
narski (SP nr 5), Katarzyna Trojanow-
ska (SP nr 7), Aleksandra Sperling (SP nr 
7), Aneta Narloch (SP nr 8), Małgorzata 
Bagnucka (SP nr 10), Janina Kordek (SP 
nr 10), Iwona Kardasz (SP nr 10), Bogu-
miła Pezała (SP nr 11), Justyna Schröder 
(SP nr 12), Barbara Mierzwicka-Schmidt 
(SP nr 12).

Prezydent Mirosław Pobłocki, przeka-
zał gratulacje nagrodzonym nauczy-
cielom, a także wszystkim pozostałym 

W Tczewie wybory do Sejmu wygra-
ło Prawo i Sprawiedliwość, a do Se-

natu Koalicja Obywatelska. Frekwencja 
wyborcza wyniosła 61,59 proc. Wybory 
w Tczewie przebiegły bez zakłóceń.

13 października, w wyborach do Sejmu RP 
tczewianie oddali łącznie 26 845 głosów 
ważnych, natomiast do Senatu – 26 153.

W wyborach do Parlamentu RP tczewia-
nie głosowali w 28 lokalach wyborczych, 
w tym 3 to obwody zamknięte (szpita-
le). Uprawnionych do głosowania było 
44 067 osób, którym wydano 27 141 kart 
do głosowania.

Wyniki poszczególnych ugrupowań:

Wybory do Sejmu RP:

› Prawo i Sprawiedliwość: 10 183 gło-
sów – 37,93 proc.

› Koalicja Obywatelska – 9 303 głosów 
– 34,66 proc.

Prawie 650 tczewskich 7-latków zostało 
objętych tegorocznym programem pro-

filaktyki próchnicy zębów.

Program, finansowany przez samorząd 
Tczewa, skierowany jest do dzieci za-
mieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew, urodzonych w 2012 r. U 7-latków 
jest przeprowadzany przegląd jamy ust-
nej wraz z zabiegiem lakowania zębów. 
Lakowanie dotyczy pierwszych zębów 
trzonowych stałych (szóstych) u dzie-
ci, u których zabieg ten nie został wy-
konany w ramach refundacji NFZ przed 
ukończeniem 7. roku życia oraz w przy-
padkach utraty częściowej lub całkowitej 
laku szczelinowego (zabieg lakowania do-
tyczy maksymalnie 2 zębów u dziecka).

Dodatkowo w trakcie wizyty odbywa 
się edukacja zdrowotna dla dzieci oraz 
rodziców/opiekunów prawnych. Szcze-
gólna uwaga zwracana jest na techniki 
szczotkowania zębów, odpowiednie ży-
wienie dzieci, nawyki higieniczne i ko-
nieczność okresowych wizyt kontrolnych 
u stomatologa.

Zadanie realizuje, wyłoniona w drodze 
konkursu, firma DENTU Stomatologia. 
Gabinet mieści się przy ul. Jedności Na-
rodu 27A.

Rodzice wraz z dzieckiem mogą uma-
wiać się na wizytę – tel. 500 777 058. 
Szczegółowe informacje:  
www.dentu.pl/program

W paryskim Luwrze zagościła polska 
sztuka. Dziewięciu uznanych arty-

stów reprezentowało nasz kraj w paź-
dziernikowym przeglądzie malarstwa. W 
zacnym gronie znaleźli się twórcy zwią-
zani z Tczewem: Jarosław Kukowski 
oraz jego uczniowie – Ewa Kukowska 
i Piotr Lemke. Do udziału w wydarze-
niu wytypowała ich Fundacja Art.Hanza.

Kukowski, światowej sławy surrealista, za-
prezentował tym razem malarstwo nawią-
zujące ideowo do abstrakcji. Jest to nowa 
seria „Dotyk człowieka”, obok której poja-
wił się monumentalny zegar artysty.

Fabryka Sztuk

Nauczyciele nagrodzeni przez prezydenta Tczewa

pedagogom, pracownikom administra-
cji i obsługi tczewskich szkół. – Dziękuję 
za trud podejmowanej pracy i zaangażo-
wanie w proces wychowania młodych lu-
dzi. – podkreślił prezydent M. Pobłoc-
ki. – Życzę, żeby ta szkoła przyciągała 
dzieci, młodzież, żeby dawała doskonałą 
ofertę edukacyjną, kulturalną, rozrywko-
wą, ale przede wszystkim wychowawczą.

Akademia była także okazją do złoże-
nia ślubowania przez pierwszoklasistów. 
Pierwszaki z przejęciem recytowały wier-
sze i śpiewały piosenki, wprowadziły za-
proszonych gości w klimat tego uroczy-
stego święta. Po ślubowaniu, dyrektor 
Gabriela Makać wraz z prezydentem, 
wielkim ołówkiem pasowała pierwsza-
ków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 
5 w Tczewie. Uczniowie także odśpiewa-
li tradycyjne "sto lat" i podziękowali na-
uczycielom za trud i serce włożone w ich 
nauczanie i wychowanie.

Martyna Link

Wybory w Tczewie: Sejm dla PIS, Senat dla KO
› Sojusz Lewicy Demokratycznej 

– 3 429 głosów – 12,77 proc.
› Konfederacja – 2 200 głosów – 8,2 proc.
› Polskie Stronnictwo Ludowe – 1 730 

głosów – 6,44 proc.

Wybory do Senatu:

› R. Świlski – 15 176 głosów – 58,03 proc.
› A. Szymański – 10 977 głosów 

– 41,97 proc.

Najwięcej głosów zdobyli:

› PiS: Kazimierz Smoliński – 4613, 
Kacper Płażyński – 3323.

› KO: Jarosław Wałęsa – 2541, 
Agnieszka Pomaska – 1591, Piotr 
Adamowicz – 1213, Sławomir Neu-
mann – 1182, Jan Kulas – 1024 
głosów.

› SLD: Beata Maciejewska – 1107, 
Jolanta Banach – 1013

Martyna Link

Uroczystość była okazją do 
pasowania pierwszaków na 

uczniów SP 5

15 pedagogów z tczew-
skich szkół podstawowych 

otrzymało nagrody 
prezydenta Tczewa.
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Tczewscy malarze w Paryżu

Trwa akcja lakowania zębów

http://www.dentu.pl/program
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Podatek od nieruchomości 
zmiana stawek od 2020 roku
Rada Miejska w Tczewie uchwaliła nowe stawki po-

datku od nieruchomości, które obowiązywać będą 
od 2020 r.

Radni przyjęli uchwałę 14 głosami „za”, przy 8 przeciw-
nych i 1 wstrzymującym się.

– Podwyżka jakiegokolwiek podatku nigdy nie jest za-
biegiem przyjemnym, ale niestety konicznym na pokry-
cie wydatków – tłumaczył Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa. – Ci radni, którzy dzisiaj głosują przeciw, 
za chwilę przyjdą z wnioskami w sprawie realizacji róż-
nych przedsięwzięć, a więc kolejnych wydatków. Pyta-
nie, skąd te pieniądze brać? Nigdy wcześniej rząd nam 
nie fundował tak wielu zmian mających wpływ na budże-
ty samorządów. Obecna podwyżka płac dla nauczycieli, 
będzie nas kosztowała w tym roku 300 tys. zł – z ogólnej 
kwoty 1,2 mln zł rząd nam zrefunduje jedynie 900 tys. 
Jeśli w 2020 r. refundacja będzie na tym samym pozio-
mie, będziemy zmuszeni nauczycielom dopłacić z budże-
tu miasta ok. 1 mln zł. Kolejna sprawa to podwyżka mi-
nimalnego wynagrodzenia. W skali jednostek miejskich, 
szkół, urzędu, to jest kwota ok. 2 mln zł. Wprowadzono 
zerowy podatek dla osób poniżej 26 roku życia i obni-
żono stawkę podatek PIT. Z jednej strony to dobrze dla 
obywateli, ale dla samorządu, który na ponad 40-pro-
centowy udział w podatku PIT, oznacza to kolejny uby-
tek dochodów. Związek Miast Polskich pokusił się o wy-
liczenie szacunkowej kwoty, która ubędzie samorządom 
w wyniku tej decyzji. Dla nas w 2020 r. będzie to 7 mln 
zł. Cały czas nie mamy informacji, czy i jaka będzie re-
fundacja rządu. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób 
samorząd ma zbilansować budżet, w jaki sposób pokryć 
tę utratę dochodów – komu zabrać, z jakich inwestycji 
zrezygnować? Wzrost podatku od nieruchomości przy-
niesie nam ok. 1,2 mln zł, a przytoczonych wyliczeń wy-
nika, że w przyszłym roku będzie nam brakować ok. 10 
mln zł. Realia ekonomiczne są takie, że nie możemy ob-
niżać podatków.

Uchwałę publikujemy na str.16.
Małgorzata Mykowska

Nagroda prezydenta dla tczewskiego 
lekkoatlety

We wrześniowej sesji Miejskiej uczestniczył Krzysztof 
Uwijała, 28-letni lekkoatleta MKS Sambor, który 

po trwającej 4 lata przerwie w karierze sportowej, 
wrócił na podium. Na odbywających się pod koniec si-
erpnia, 95. Mistrzostwach Polski Seniorów w Radomiu, 
zdobył brązowy medal w trójskoku. Sportowiec otrzy-
mał nagrodę prezydenta Tczewa Mirosława Pobłock-
iego i wielkie brawa od wszystkich radnych.

K. Uwijała jest podopiecznym trenera Tomasza Gal-
ińskiego. Zawodnik wcześniej zdobywał medale 
mistrzostw Polski w trójskoku i skoku w dal w wielu 
kategoriach wiekowych, jako senior stawał pięć razy 
na podium.

Małgorzata Mykowska
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SAMORZĄD

Most Tczewski jak Westerplatte

Większość tczewskich radnych oraz inni uczestni-
cy wrześniowej sesji Rady Miejskiej, wsparli akcję 

„Most Tczewski jak Westerplatte” zainicjowaną przez 
lokalne media (Telewizja TeTka, tcz.pl, Dziennik Bał-
tycki, Radio Tczew) i społeczników. Celem akcji jest 
doprowadzenie do przejęcia Mostu Tczewskiego przez 
państwo, a tym samym uratowanie niszczejącego za-
bytku – symbolu oporu w wojnie obronnej w 1939 r.

Nowy teren pod mieszkania

Podczas wrześniowej sesji podjęta została uchwała 
w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy 

ulicy Sadowej (obszar w sąsiedztwie prokuratury).

Inwestor – Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o., przewiduje budowę trzech budyn-
ków wielorodzinnych na cele mieszkaniowe w ramach 
budownictwa społecznego. Każdy z tych budynków bę-
dzie dwuklatkowy, czterokondygnacyjny. Zespół trzech 
budynków przewiduje 102 lokale mieszkalne.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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1 pa ź d z ier n i k a  w Ur z ę -
dzie Miejskim wicemar-
szałek woj. pomorskiego 

Ryszard Świlski przeka-
zał prezydentowi Tczewa Mi-
rosławowi Pobłockiemu 
symboliczne czeki i doku-
menty potwierdzające przy-
znanie dodatkowych pienię-
dzy. Wsparcie w wysokości 
217 tys. zł otrzymało też Sta-
rostwo Powiatowe w Tczewie 
na termomodernizację.

– Te dodatkowe pieniądze zasi-
lą zadania związane z rewitali-
zacja Starego Miasta i Zatorza, 
rozbudową węzła integracyj-
nego i termomodernizacją – 
mówi Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – 2,6 mln 
zł to odczuwalny zastrzyk dla 
budżetu miasta, który ułatwi 
nam realizację inwestycji.

2,6 mln zł ekstra na unijne inwestycje

Miasto Tczew otrzymało 
ponad 2,6 mln dodatkowych 
środków na projekty realizo-

wane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Woj. Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Małgorzata Mykowska

Marszałek przekazał symboliczne czeki i dokumenty potwierdzające przyznanie dodatkowych pieniędzy
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Wodniacy mają nowy slip

Slip został wykonany ok. 
50 m od miejsca, w którym 
znajdował się „dziki” slip. 
Poprzedni musiał zostać zli-
kwidowany z uwagi na pra-
ce przy budowie Wiślanej 

Blisko 540 tys. zł 
na projekt 
pn. „Miasto od-nowa 
– rewitalizacja Starego 
Miasta i Zatorza 
w Tczewie

1

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępu do miejsc świadczenia 
usług społecznych dla rodzin ze 
Starego Miasta i Zatorza, które 
wymagają wsparcia 
umożliwiającego im prawidłowe 
funkcjonowanie w rodzinie 
i społeczeństwie, a także 
wzmacnianie i tworzenie nowej 
infrastruktury społecznej oraz 
ograniczenie zjawisk wykluczenia 
społecznego, stworzenie warunków 
do inwestowania i rozwoju dla 
istniejących i potencjalnych 
podmiotów gospodarczych.

2

Projekt zakłada rozbudowę parkingu 
w ramach Transportowego Węzła 
Integracyjnego, dzięki czemu powstaną 
dodatkowe 102 miejsca parkingowe. 
Zaplanowano budowę i przebudowę 
ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla 
rowerów wzdłuż Al. Zwycięstwa, ul. Armii 
Krajowej oraz odcinek wzdłuż części ul. 
Wojska Polskiego. Zaplanowano 
przebudowę ul. Gdańskiej wraz z budową 
drogi rowerowej do bulwaru 
nadwiślańskiego i pętlą indukcyjną. Trasy 
te tworzą wspólnie z istniejącymi już 
odcinkami sieć dojazdu do węzła 
transportowego z wszystkich kierunków 
miasta oraz z osad podmiejskich.

Ponad 1,6 mln zł 
dla „Budowy węzła 
integracyjnego Tczew 
wraz z trasami 
dojazdowymi”

3

Projekt polega 
na kompleksowej 
termomodernizacji obiektów 
związanej z infrastrukturą 
techniczną i dociepleniem 
zewnętrznym, która poprawi 
ich efektywność 
energetyczną. 

Termomodernizacja obejmuje 
budynki: Przedszkola nr 8, 
szkół podstawowych 
nr 2, 4, 10 oraz siedzibę ZUK.

Ponad 464 tys. zł 
na „Kompleksową 
modernizację 
energetyczną 
budynków 
stanowiących 
własność Gminy 
Miejskiej Tczew”

Trasy Rowerowej. Prezy-
dent Tczewa, Mirosław Po-
błocki uznał, że przy okazji 
tej inwestycji warto wyko-
nać nowe miejsce do wodo-
wania łódek, ale już znacznie 

w ygodniejsze, zwłaszcza, 
że korzysta z niego wielu wod-
niaków, w tym Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, 
czy policja. Nowa konstruk-
cja powstała po konsultacjach 
ze środowiskiem wodniaków, 
tak aby możliwie najbardziej 
odpowiadała ich potrzebom.

Odbiór techniczny inwestycji 
odbył się 24 września. 

Slip wykonano na zlecenie Za-
kładu Usług Komunalnych. 
Koszt inwestycji to 100 tys. zł.

Nowy nadwiślański slip już służy 
amatorom sportów wodnych, 
a także służbom związanym z 

ratownictwem. Slip znajduje się 
niedaleko ujścia Strugi Subkow-

skiej do Wisły, gdzie różnica 
poziomów między taflą wody a 

brzegiem nie była zbyt duża. Jest 
tam też łatwy dojazd.
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XII Festiwal Twórczości Kociewskiej
Ponad 3200 uczestników z trzech kociewskich powiatów 

wzięło udział w jedenastu dotychczasowych edycjach Fe-
stiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. 
W tym roku kolejny, dwunasty już festiwal.

Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w czę-
ści warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych 
wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i pla-
cówek wychowania pozaszkolnego. Uczestnicy mają do wy-
boru kilka kategorii – recytacje poezji i prozy, inscenizacje, 
programy słowno-muzyczne, juwenilia literackie oraz prace 
plastyczne. Wszystkie prezentacje nawiązują do dorobku re-
gionalnych twórców.

Organizatorem i koordynatorem od lat jest Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej, a współorganizatorami: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tczewie, Fabryka Sztuk, Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sta-
rogardzie Gd. Festiwal jest dofinansowany z budżetu mia-
sta Tczewa.

Spotkanie autorskie z Kazimierzem 
Ickiewiczem
27 września miejskiej bibliotece odbyło się spotkanie z Ka-

zimierzem Ickiewiczem, który promował swoją nową 
publikację pt. „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”.

Autor jest tczewianinem, wieloletnim nauczycielem, dyrekto-
rem tczewskich szkół, samorządowcem, działaczem Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału Kociewskiego w Tcze-
wie. Podczas spotkania opowiedział o badaniach i procesie 
powstawania książki, przybliżył głównych bohaterów książ-
ki i ich dokonania. To żołnierze 2 Batalionu Strzelców, którzy 
przed 1939 stacjonowali w Tczewie. Szczególnie bohaterską 
kartę jednostka zapisała 1 września 1939 roku. Autor podkre-
ślał, że pierwsze bomby spadły na miasto nad Wisłą o 4.34, 
wcześniej niż w innych miejscach. Kazimierz Ickiewicz przy-
pomniał także wydarzenia w Szymankowie, gdzie polscy cel-
nicy i kolejarze zatrzymali niemiecki transport kolejowy. Au-
tor odpowiadał również na pytania publiczności i prezentował 
swoje plany pisarskie na przyszłość.

Książka K. Ickiewicza ma szczególną wartość w roku jubile-
uszu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Warto poznać 
pracę autora z Tczewa i jego portret opisanych walk w 1939.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddz. w Tczewie

Nabór na Jarmark 
Bożonarodzeniowy
Fabryka Sztuk rozpoczęła przygotowania do świąt 

Bożego Narodzenia. Od 6 grudnia w kamieni-
cy przy ul. Podmurnej 15 będzie można zobaczyć 
wystawę etnograficzną, a dzień później zostanie 
otwarty Jarmark Bożonarodzeniowy. Aktualnie 
przyjmowane są zgłoszenia od wystawców, któ-
rymi mogą zostać osoby prywatne, stowarzysze-
nia i przedsiębiorcy. Podczas jarmarku dozwolona 
jest sprzedaż wyrobów piekarniczo-cukierniczych, 
bakalii, kiełbas, serów, ozdób świątecznych, cho-
inek, pamiątek, ceramiki artystycznej, biżuterii. 
Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zachęcają 
również restauratorów. Handel odbywać się będzie 
7 i 8 grudnia przeważnie w drewnianych chatach 
usytuowanych na placu Hallera, ul. Krótkiej i Mic-
kiewicza. Wystawcy nie ponoszą żadnych opłat. 
Każdy, kto chce wziąć udział w jarmarku, powi-
nien zapoznać się z regulaminem i wypełnić for-
mularz dostępny na: www.pchlitarg.tczew.pl oraz 
przesłać 3 zdjęcia asortymentu. Zostaną wybrane 
propozycje najtrafniejsze dla charakteru jarmarku. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada.

18 LISTOPADA, godz. 18.00 
(Fabryka Sztuk) – Wernisaż 
wystawy fotograficznej 
„Kociewie w obiektywie” 
połączony z wieczorem 
poetycko-muzycznym twórców 
z Kociewia

19 LISTOPADA, godz. 17.00 (CKiS) 
– Widowisko sceniczno-muzycz-
ne „Utalentowane gzuby i knapy 
z Kociewia”

20 LISTOPADA, godz. 9.00 – Finały 
recytatorskie (MBP), godz. 13.30  
– Wernisaż prac plastycznych oraz 
prezentacja juweniliów literackich 
(Fabryka Sztuk), godz. 17.00 – Występ 
grup artystycznych z Kociewia (CKiS)
21 LISTOPADA, godz. 9.00 – Eliminacje 
w kategorii programy sceniczne (CKiS)
22 LISTOPADA, godz. 18.00  
– Koncert finałowy z udziałem 
laureatów (CKiS).

Wrzesień 1939 
we wspomnieniach kombatanta
W związku z obchodzoną w tym roku 80. roczni-

cą wybuchu II wojny światowej, pragnę prze-
kazać informacje o zdarzeniu, które miało miejsce 
w Tczewie, 2 września 1939 r. w szpitalu (czerwo-
ny budynek), gdzie dyżur pełnił dr Rediger (znają-
cy doskonale język niemiecki).

Do szpitala przywieziony został ranny oficer Wer-
machtu w stopniu leutnant lub oberleutnant. 
W trakcie udzielania pomocy medycznej tenże ofi-
cer powiedział: „Uznaję za bohatera żołnierza, któ-
ry z ulokowanym w skarpie karabinem maszyno-
wym, przez cały dzień 1 września uniemożliwił 
wykonanie jakichkolwiek ruchów przez wojska nie-
mieckie. Dopiero gdy zapadł zmrok i Niemcy usta-
lili, skąd pochodzi ogień, unieszkodliwili ten kara-
bin.” Wymienił słowo „Kopf Schuβ”.

Tę informacje przekazał mi ojciec po wojnie, gdy 
już ponownie zamieszkaliśmy w budynku Łaź-
ni Miejskiej. W tym budynku dr Rediger regular-
nie korzystał z kąpieli parowej. Interesowały mnie 
sprawy wojenne, a szczególnie pierwsze dni wojny, 
a następnie deportacje rodzin z Tczewa do obozu 
na zamku w Gniewie i dalej do obozu Reisenburg 
(obecnie Prabuty).

Żołnierze II Baonu, którzy polegli 1 września 
w obronie miasta i mostu spoczywają w mogiłach 
zbiorowych na „nowym” cmentarzu przy ul. 30 
Stycznia, po prawej stronie od kaplicy cmentarnej.

Polegli żołnierze II Baonu zasługują na pamięć!

Zenon Weiss

PROGRAM:
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Odpady trafią bezpośrednio 
do kompostowni

Budowa całości instalacji, 
która ma usprawnić gospo-
darowanie odpadami bio-
degradowalnymi, składa się 
z dwóch głównych etapów. 
Pierwszy już się zakończył – 
w maju br. firma Instal War-
szawa oddała do użytkowania 
hermetyczną halę, w której 
odbywa się druga faza pro-
cesu kompostowania. Obec-
nie na terenie nowego obiektu 
trwają próby eksploatacyjne 
nowej instalacji. Pozwolą one 
na ocenę poprawności reali-
zacji inwestycji pod względem 
jej przeznaczenia oraz osią-
gnięcia planowanych para-
metrów technicznych i tech-
nologicznych.

Nowy budynek wyposażono 
w nowoczesny sprzęt do dezo-
doryzacji powietrza, m.in. 
w skruber chemiczny, seg-
ment lamp promieniowania 
UV i filtry węglowe. Celem 
zastosowania tej technologii 
jest zminimalizowanie uciąż-
liwości zapachowych. Próby 
eksploatacyjne nowego obiek-
tu zostały zaplanowane na 12 
miesięcy – to czas, który po-
zwoli dokonać oceny funkcjo-
nowania instalacji w różnych 
warunkach pogodowych.

– Obecnie oceniamy wydaj-
ność i możliwości zakupio-
nych urządzeń „w praktyce”. 
Odpady trafiające bezpośred-
nio do ZUOS Tczew, przecho-
dzą – po procesie wydzielania 
frakcji bio w sortowni – pro-
ces stabilizacji w dotychcza-
sowej hali, a następnie są 
transportowane do nowego 
budynku. Docelowo odpady 
biodegradowalne będą jed-
nak trafiać bezpośrednio do 
kompostowania specjalnym 
segmentem do tego przezna-
czonym, którego budowę wła-
śnie rozpoczęliśmy – wyja-
śnia Marcin Cejer, prezes 
ZUOS Tczew.

Budowa segmentu podawania 
frakcji bio do kompostowni to 

Informacja i zdjęcie:
Zakład Utylizacji Odpadów 

Stałych w Tczewie

Projekt „Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 

w Tczewie o sekcję wytwarzania 
kompostu i polepszaczy 

glebowych z odpadów 
ulegających biodegradacji wraz 

z rozbudową punktów 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych” 

realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 

Spójności, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 

i środowisko 2014-2020. 
Dofinansowanie unijne wynosi 

68 proc. wartości całego 
Projektu. Realizacja Projektu 

zapewni optymalizację 
funkcjonowania Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych 

w Tczewie poprzez zmniejszenie 
ilości odpadów komunalnych 
podlegających składowaniu.

W Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Stałych w Tczewie 

planowane jest wdrożenie 
nowego systemu zagospo-

darowywania odpadów 
biodegradowalnych. 

Właśnie rozpoczęto budowę 
specjalnego segmentu, 

który pozwoli przekazywać 
frakcję bio po dostarczeniu 
do Zakładu wprost do hali 

kompostowania.

drugi etap inwestycji. Pole-
ga ona na wykonaniu osobnej 
stacji nadawczej na zewnątrz 
budynku sortowni. Dzię-
ki niemu stworzony zosta-
nie nowy ciąg przenośników, 
które będą transportować od-
pady bio do hali komposto-
wania, aby finalnie trafić do 
nowopowstałego budynku, 
gdzie będzie powstawał ma-
teriał do produkcji polepsza-
cza glebowego.

Doposażenie Zakładu w do-
datkowy segment do poda-
wania bioodpadów usprawni 
pracę sortowni i kompostow-
ni oraz zredukuje problem 
nadmiernego zanieczyszcze-
nia urządzeń technologicz-
nych. Nowa instalacja ma też 
pomóc bardziej efektywnie 
zarządzać procesem prze-

twarzania odpadów. Cho-
dzi przede wszystkim o to, 
aby zwiększyć ilość odpadów 
bio, które będą poddawane 
recyclingowi – Unia Euro-
pejska chce bowiem, aby jak 
najwięcej tego, co wyrzuca-
my do pojemników na śmie-
ci, podlegało recyclingowi. 
Już w przyszłym roku w Pol-
sce poziom odzyskiwanych 
surowców z odpadów ma wy-
nieść 50 proc.

Wartość projektu unijne-
go powstającego na terenie 
ZUOS Tczew to 14 670 000 
zł netto. Duża część środków, 
bo aż 9 975 600 zł netto, po-
chodzi z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Realizacja Pro-
jektu ma zostać ukończona 
na początku 2020 roku.
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STRAŻ MIEJSKA WE WRZEŚNIU
We wrześniu tczewska Straż Miejska 
odnotowała 846 interwencji, w tym 597 
zgłoszonych przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytucji, 249 – pozosta-
łych, w tym zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 
i interwencje własne strażników.

› Przewieziono 2 osoby z upojeniem 
alkoholowym, w tym: 1 do miejsca 
zamieszkania, 1 – do ośrodka dla osób 
bezdomnych w Malborku.

› Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Suchostrzygi 
i Bajkowym podjęli 42 interwencje 
własne oraz 80 zleconych (przez 
administracje i mieszkańców osiedli, 
dyżurnych SM), nałożyli 19 mandatów 
karnych na łącznie 1000 zł, wystawili 
36 wezwań dla sprawców wykroczeń 
drogowych oraz 34 osoby pouczyli. Na 
Os. Garnuszewskiego i Zatorzu 
dzielnicowi podjęli 79 interwencji 
własnych oraz 60 zleconych, nałożyli 
12 mandatów karnych na łącznie 850 
zł, wystawili 73 wezwania dla 
sprawców wykroczeń drogowych oraz 
35 osób pouczyli.

Interwencje dzielnicowych dotyczą 
głównie spraw porządkowych, 
spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych, wykroczeń drogowych.

› Doprowadzono do usunięcia pojazdów 
długo nieużytkowanych i wraków: 
Reanault z ul. Stromej, Honda z ul. 
Ogrodowej, Saab z ul. Konarskiego.

› Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monitoringu 
dotyczące: kradzieży (3, 10, 11 
września), zaginięcia osoby (4 wrze-
śnia), uszkodzenia mienia (10, 22 
września), kolizji drogowych (12, 26 
września), wypadków drogowych (12, 
13, 18 września), gróźb karalnych (18 
września), bójki (18 września), pobicia 
(24 września).

› Przeprowadzono działania dotyczące 
egzekwowania od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisami wyprowa-
dzania czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 24 interwencje. 
1 osobę ukarano mandatem w wysoko-
ści 50 zł za niezgodne z przepisami 
wyprowadzanie psów. Pouczono 
3 osoby, skierowano jeden wniosek do 
sądu. 6-krotnie zgłoszono do schroniska 
informację o psach bez opieki.

Spalanie śmieci to wykroczenie

Zmiana przepisów zobow ią za ła 
wszystkich do selektywnego zbiera-
nia dodatkowej frakcji odpadów BIO, 

czyli odpadów kuchennych z gospodarstw 
domowych. W ramach pobieranej opłaty za 
śmieci, wszyscy mieszkańcy Tczewa, któ-
rzy złożyli deklarację, otrzymają jednora-
zowo brązowe koszyki na odpady BIO oraz 
roczny zapas jasnobrązowych woreczków. 
Koszyki i woreczki dla domków jednoro-
dzinnych dostarczone zostaną przez firmę 
odbierającą odpady,  a w zabudowie wielo-
rodzinnej koszyki i worki odebrać będzie 
można u administratora.

SEGREGACJA FRAKCJI BIO  
ROZPOCZNIE SIĘ 1 STYCZNIA 2020 R. 
Do pojemnika "BIO" trafiają:
› resztki jedzenia,
› odpady warzywne i owocowe 

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: 
› kości, › ości › mięsa 

Spalanie śmieci w przydomowych pie-
cach to nie tylko działanie niezgodne 
z prawem, ale przede wszystkim tru-

cie – siebie, najbliższych i sąsiadów. Wraz 
z rozpoczęciem sezonu grzewczego, straż 
miejska rozpoczyna kontrole. Warto zasta-
nowić się, czym palimy w piecu, bo za ła-
manie prawa grozi nie tylko mandat, ale 
nawet areszt.

Od początku października rozpoczęliśmy 
działania dotyczące szkodliwości spalania 
odpadów. Mundurowi pozostawiali ulotki 
w skrzynkach pocztowych oraz rozmawiali 
z mieszkańcami. Z roku na rok tczewianie 
są bardziej wyczuleni, informują strażni-
ków, gdy zaniepokoi ich wydobywający się 
z komina ciemny dym o intensywnym, nie-
przyjemnym zapachu. 

Każdy, kto nie stosuje się do obowiązują-
cych przepisów, musi liczyć się z konse-
kwencjami. Artykuł 191 ustawy o odpadach 
mówi, że kto termicznie przekształca odpa-
dy poza spalarnią lub współspalarnią od-
padów podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Strażnik miejski może wypisać mandat 
od 20 do 500 zł. Strażnicy na podstawie 
upoważnienia prezydenta Tczewa upraw-
nieni są do wstępu przez całą dobę na te-
ren nieruchomości, na której prowadzo-
na działalność gospodarcza oraz od godz. 
6.00-22.00 na pozostały teren w celu prze-
prowadzenia kontroli. Próba niewpuszcze-
nia upoważnionych do kontroli strażni-
ków na teren posesji też może skutkować 
sankcjami. Artykuł 225 kodeksu karnego 
mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej 
do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
ochrony środowiska lub osobie przybra-
nej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia 
wykonanie czynności służbowej, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Zwracamy się z apelem do wszystkich o zgła-
szanie do Straży Miejskiej przypadków spala-
nia śmieci w domowych piecach. Od począt-
ku roku na alarmowy numer 986 wpłynęło 
168 zgłoszeń, dotyczących podejrzenia spala-
nia odpadów w niewłaściwy sposób.

STRAŻ MIEJSKA W TCZEWIE
Ogólnopolski tel. alarmowy     986

Dyżurny SM    58 77 59 371

Koszyki na odpady bio 
trafiają do mieszkańców
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SPOŁECZEŃSTWO

Impreza odbyła się 5 paź-
dziernika. Nagroda przy-
znana została za spektakl 

pt. „Biuro ds. szczęśliwie 
naznaczonych”, w reżyse-
rii i według scenariusza Pio-
tra Weintza.

Uczestnikami imprezy były 
zespoły artystyczne działają-
ce w ramach Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. W spotka-
niach wzięły udział 43 zespo-
ły (ponad 800 uczestników) 
z całej Polski.

Przewodnicząca zarządu 
TUTW, koordynator projektów 
– Maria Banna, w imieniu 
słuchaczy – serdecznie dzię-
kuje prezydentowi Tczewa oraz 
staroście powiatowemu za do-
finansowanie projektu „Akto-
rzy Trzeciego Wieku zarażają 

Wspólnie bawiliśmy 
się na placu Halle-
ra podczas Festynu 

Przyjaźni „Tacy Sami”, zorga-
nizowanego z okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Solidarności z Oso-
bami Chorymi na Schizofrenię.

Celem organizatorów – Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy MOPS, Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej 
i Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej – jest prze-
ciwdziałanie marginalizacji 
osób dotkniętych wyklucze-
niem społecznym i wyrówny-
wanie ich szans w społeczno-
ści lokalnej.

– Spotykamy się, aby zama-
nifestować swoje wsparcie dla 
osób poszkodowanych przez 
los – wyjaśniła Julita Jaku-
bowska, dyrektor tczewskie-
go MOPS-u. – Mam nadzieję, 

dobrym humorem” i tym sa-
mym umożliwienie teatrowi 
wyjazdu na powyższe wyda-
rzenie artystyczne.

Tczewianie będą mieli okazję 
zobaczyć nagrodzony spek-
takl 29 listopada 2019 r. 
na scenie Centrum Kultury 
i Sztuki.

Aktorzy Teatru TUTW: Ma-
ria Adamczyk, Maria Banna, 
Elżbieta Błaszkowska, Graży-
na Brzezińska, Bożena Czech, 
Mirosław Grzybowski, Krysty-
na Jakubanes, Janina Jankow-
ska, Barbara Kisiel, Genowefa 
Kondzielewska, Barbara Kozi-
kowska, Marzena Olszewska, 

Barbara Szweda, Urszula Śred-
niawska, Łucja Topolska.

Teatr TUTW po raz pierwszy 
wystąpił w Oświęcimiu w 2017 
roku, gdzie zaprezentował 
spektakl pt. „PrzeŻycia”, otrzy-
mując wówczas wyróżnienie.

TUTW

Grand Prix dla aktorów 
Trzeciego Wieku

że w naszym mieście osoby 
chore i niepełnosprawne za-
wsze będą mogły liczyć na po-
mocną dłoń.
W imprezie uczestniczą m.in.
podopieczni domów pomocy 
społecznej i ośrodków wsparcia, 
dzieci ze świetlic środowisko-
wych i przedszkoli, młodzież.

Festyn miał miejsce na pl. 
Hallera, gdzie rozstawione 
zostały stoiska z wyrobami 
rękodzielniczymi. Uczennice 
Zespołu Kształcenia Zawodo-
wego „Nauka” zaplatały kolo-
rowe warkoczyki. Wszystkich 
częstowano domowym cia-
stem, kawą i herbatą.

W integracyjny charakter im-
prezy wpisały się także wy-
stępy artystyczne – obok osób 
niepełnosprawnych na sce-
nie zaprezentowały się m.in. 
Kociewsko-Kaszubska Orkie-
stra Dęta „Torpeda”, zespół 
Wiecznie Młodzi, seniorzy ze 
Spółdzielczego Domu Kultu-
ry w Tczewie i zespół taneczny 
Art. Dance ze Szkoły Podsta-
wowej nr 12. W festynie uczest-
niczyli nie tylko tczewianie, ale 
także goście z Damaszki, Bie-
lawek, Starogardu Gdańskie-
go, Malborka, Gniewa, Pelpli-
na, Rudna i Kończewic.

Impreza, która odbywa się 
pod honorowym patronatem 
prezydenta miasta Mirosła-
wa Pobłockiego, współfi-
nansowana jest ze środków 
Gminy Miejskiej Tczew.

Magdalena Śniegula

Aktorzy teatru, działającego w ramach Tczewskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zdobyli nagrodę 
główną oraz Grand Prix w VI Oświęcimskich 
Spotkaniach Artystycznych Seniorów, w kategorii 
małe formy teatralne.

Wszyscy jesteśmy 
tacy sami

Tczewianie po raz szesnasty mieli 
okazję przekonać się, że w naszym 
mieście integracja, równość i tolerancja 
to nie puste hasła. 
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Rok 2019 został ustanowio-
ny Rokiem Kazimierza 
Piechowskiego w Tcze-

wie i powiecie tczewskim. Z tej 
okazji, 3 października, na bu-
dynku w którym mieszkał – 
przy ul. Sambora 18, odsłonięta 
została tablica upamiętniają-
ca słynnego uciekiniera z obo-
zu w Auschwitz, harcerza i Ho-
norowego Obywatela Miasta 
Tczewa.

Tablice odsłonił prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłoc-
ki, w otoczeniu mieszkańców 
kamienicy, radnych miasta 
i powiatu oraz innych zapro-
szonych gości. Krótki życiorys 
K. Piechowskiego przedstawił 
Krzysztof Korda, historyk, 
radny powiatu tczewskiego, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Uczciliśmy Kazimierza Piechowskiego

„Od drugiego roku ż ycia 
mieszkałem w Tczewie. To 
miasto nad Wisłą, wówczas 
miasto graniczne. Od półno-
cy, za Wisłą było Wolne Miasto 
Gdańsk, a zaledwie kilka kilo-
metrów w górę rzeki, po dru-
giej stronie, rozciągały się Pru-
sy Wschodnie. Tu dorastałem. 
Tu, między szkołą a domem 
rodzinnym, pochłaniało mnie 
harcerstwo. Byłem harcerzem 
ciałem i duszą, a bycie harce-
rzem znaczyło dla mnie wie-
le – znaczyło kochać swoja oj-
czyznę” – tak rozpoczyna się 
książka K. Piechowskiego „By-
łem numerem”.

Kazimierz Piechowski zmarł 
w grudniu 2017 r., w wie-
ku 98 lat. Zgodnie ze swoim 
życzeniem, pochowany zo-
stał w Tczewie, na cmentarzu 

przy ul. Gdańskiej. Na gro-
bie bohaterskiego uciekinie-
ra z Auschwitz, w rocznicę 
jego urodzin, kwiaty złoży-
li przedstawiciele samorządu 
miasta i powiatu tczewskie-
go, m.in. prezydent Miro-
sław Pobłocki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Zenon 
Drewa, wicestarosta, Piotr 
Cymanowski.

W kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. odprawiona zo-
stała uroczysta msza św. pa-
mięci K,. Piechowskiego, zaś 
po południu w Centrum Kul-
tury i Sztuki – projekcja filmu 
„Uciekinier” w reżyserii Toma-
sza Pawłowskiego (dokument 
fabularyzowany z 2006 r.). 
W atmosferę filmu wprowadził 
zebranych Radosław Wiec-
ki z Fabryki Sztuk.

Film opowiada o niepraw-
dopodobnej h istor i i  K a-
z i m ier za P iechow sk iego 
– organizatora i uczestni-
ka najbardziej brawurowej 
i  spek takularnej uciecz-
ki z Auschwitz, która mia-
ła miejsce 20 czerwca 1942 
roku. Wraz z trzema kole-
gami stworzył fikcyjne ko-
mando pracy, aby w ten spo-
sób zapobiec rozstrzelaniu 
części współwięźniów, bo-
wiem w przypadku uciecz-
ki któregokolw iek z osa-
dzonych Niemcy stosowali 
odpowiedzialność zbiorową. 
Plan ucieczki zakładał wy-
korzystanie mundurów SS, 
broni i auta należących do 
komendantury obozu. Autor 
dokumentu Marek Tomasz 
Pawłowski przedstawił rów-
nież szereg powojennych pe-
rypetii pana Kazimierza.

Dokument uzupełniają bogate 
materiały archiwalne, w tym 
ujęcia okolic obozu przepla-
tające się ze współcześnie 
wykonanymi zdjęciami tych 
miejsc.

„Przez całe swoje życie cią-
gle uciekałem. W czasie woj-
ny uciekałem przed Niemca-
mi. W Auschwitz kilka razy 
uciekłem przed śmiercią. (…) 
Teraz uciekam w świat, żeby 
nie stetryczeć…” – tak Ka-
zimierz Piechowski opisuje 
swoje pełne dramatycznych 
wydarzeń życie.

3 października, w 100-le-
cie urodzin Kazimierza 

Piechowskiego, tcze-
wianie uczcili słynnego 

uciekiniera z Auschwitz.

K. Piechowski mieszkał w Tczewie w kamienicy przy ul. Sambora 18

Z okazji 100-rocznicy urodzin K. Piechowskiego, Poczta Polska wydała 
okolicznościowa kartę pocztową i datownik

W 2006 roku Rada Miejska w Tczewie nadała Kazimie-
rzowi Piechowskiemu tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Tczewa. Został uhonorowany za bohaterską 
i patriotyczną postawę podczas II wojny światowej 
i w okresie powojennym. – Jestem bardzo szczęśliwy 
z powodu otrzymania tego wyróżnienia – mówił 
wówczas K. Piechowski. – Tczew to miasto, które jest 
mi bardzo bliskie. To ukochane miejsce, które 
pozostanie w moim sercu do końca życia. To tutaj 
– w domu, w szkole, w drużynie harcerskiej wpajano 
mi najważniejsze wartości: Bóg i ojczyzna.
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Impreza, zorganizowana 
w sobotę, 21 września przez 
Urząd Miejski we współpra-

cy ze stowarzyszeniem Tczew-
ska Inicjatywa Rowerowa, 
odbyła się już po raz trzyna-
sty. Jak co roku uczestniczyły 
w nim dzieci, młodzież, doro-
śli, seniorzy, rodziny, grupy ze 
szkół i zakładów pracy. Wszy-
scy rowerzyści otrzymali ka-
mizelki odblaskowe, a także 
inne gadżety rowerowe.

Mali i duzi na rowerach

Rowerz yści pokonali ok. 
6-kilometrową trasę, eskor-
towani przez policję. Start 
i meta znajdowała się na ka-
nonce, gdzie po przejeździe 
odbył się Piknik Mobilności 
Aktywnej.

Wśród atrakcji były m.in. po-
kazowe mecze piłki nożnej 
przygotowane przez Akade-
mię Piłkarską Mateusza Brzo-
zowskiego Tczew, stanowisko 

TALK Junior promujące ko-
szykówkę, na amatorów ho-
keja czekali zawodnicy KH 
Gryf Tczew.

Animacje dla najmłodszych 
przygotowało Przedszko-
le artystyczno-językowe Pan 
Słonik i Pan Słonik 2 z Tcze-
wa. Przy stoisku Salonu Ro-
werowego Kołodziej można 
było nieodpłatnie sprawdzić 
stan techniczny swojego 

je d no śladu i  skor z y st ać 
z drobnych napraw.

Wiceprezydent Tczewa Adam 
Urban  w ręcz ył nagrody 
w konkursie plastycznym dla 
przedszkolaków Bezpiecz-
nie jeżdżę rowerem”. Nagrody 
otrzymali również uczestnicy 
akcji „Rowerem do pracy”.

Organizatorem konkursów 
jest prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki.

Konkurs dla przedszkoli rozstrzygnięty

Zadaniem przedszkola-
ków było przygotowanie 
pracy (każde przedszkole 

mogło zgłosić jedną pracę zbio-
rową) promującej bezpieczną 
jazdę na rowerze. Do konkursu 
zgłosiło się 13 placówek.

Werdykt jury został ogłoszo-
ny 21 września, po corocz-
nym przejeździe rowerowym 
z okazji „Europejskiego dnia 
bez samochodu”, a symbolicz-
ne czeki wręczył wiceprezy-
dent Tczewa Adam Urban.

Komisja konkursowa przy-
znała trzy nagrody:

› Nagroda I – 3 000 zł 
Niepubliczne Przedszkole 
„Akademia Przedszkolaka”

› Nagroda II – 2 000 zł 
Niepubliczne Przedszkole 
„Tropiciele”

› Nagroda III – 1 000 zł 
Niepubliczne Przedszkole 
„Fantazja”

W podziękowaniu za udział 
na s tępując e  pr z e d sz ko -
la otrzymały puzzle i gry 
edukacyjne: Niepubliczne 
Przedszkole „Czwóreczka”, 
Niepubliczne Przedszkole Ja-
rzębinka, Przedszkole Sióstr 
Miłosierdzia, Niepubliczne 
Przedszkole „Pan Słonik”, Nie-
publiczne Przedszkole „Małe 
Jagódki”, Niepubliczne Przed-
szkole „Niebieskie Migdały”, 
Niepubliczne Przedszkole „Jo-
dełka”, Publiczne Przedszkole 
nr 8, Niepubliczne Przedszko-
le „Tęczowe Przedszkole”, Nie-
publiczne Przedszkole „Aka-
demia Krasnoludków”.

Organizatorem konkursu był 
prezydent Tczewa.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Na przejeździe nie brakowało 
najmłodszych mieszkańców Tczewa

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Laureaci konkursu z Akademii Przedszkolaka

Kilkaset osób wzięło udział 
w przejeździe rowerowym 

z okazji „Europejskiego 
dnia bez samochodu”.

Rozstrzygnięty został konkurs plastycz-
ny dla przedszkoli i świetlic środowisko-
wych „Bezpiecznie jeżdżę rowerem”. 
Zwyciężyła „Akademia Przedszkolaka”.

›
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Konkurs odbył się 
po raz dwudziesty dru-
gi. Wpłynęło 31 zgło-

szeń, w tym 6 na staromiej-
skie elewacje.

W kategorii budynków 
wielomieszkaniowych 
przyjęto – 21 zgłoszeń, 
w tym 15 na najładniej-
szy balkon i 6 na otoczenie. 
W kategorii domów jedno-
rodzinnych wpłynęły 4 zgło-
szenia, a w kategorii: elewa-
cje budynków na obszarze 
rewitalizacji Starego Mia-
sta – 6.

Uroczystość wręczenia na-
gród i wyróżnień odby-
ła się 18 września w Urzę-
dzie Miejskim. Laureaci 
otrzymali nagrody pieniężne 
i upominki.

– Bardzo się cieszę, że mamy 
w tym roku tak wielu nagro-
dzonych. Gratuluję Wam, ale 
przede wszystkim dziękuję, 
że pomagacie nam upiększać 
nasze miasto – powiedział 
Adam Burczyk – wicepre-
zydent Tczewa. – Zachęcam 
do udziału w przyszłorocznej 
edycji konkursu.

Nagrody za najładniejsze balkony, 
posesje i elewacje

Rozstrzygnięty został 
konkurs na „Najładniej 

utrzymany dom, balkon, 
elewację budynku, 

otoczenie”.

Laureatom konkursu 
nagrody wręczył wiceprezydent 

Adam Burczyk
›

WYNIKI KONKURSU:

W kategorii budynków wielomieszkaniowych
BALKONY

› I miejsce – Leonard Kryża, ul. Wyzwolenia 6
› I miejsce – Gertruda Kosz-Kwiatkowska,

ul. Wyzwolenia 4
› I miejsce – Justyna Kowalska, ul. Samborówny 7
› I miejsce – Agnieszka Wrzosek,

ul. Czerwonego Kapturka 14
› I miejsce – Jan Szarafin, ul. Akacjowa 1
› II miejsce – Danuta Słomska, ul. Samborówny 6
› II miejsce – Marzena Bielińska, ul. Topolowa 7
› II miejsce – Maria i Edmund Pek,

ul. Wyszyńskiego 37
› II miejsce – Maria Sołtys, ul. Wojska Polskiego 29
› III miejsce – Katarzyna Szczepańska,

ul. Armii Krajowej 57
› III miejsce – Teresa Myszk, al. Jedności Narodu 20
› III miejsce – Dominika Sołtys, ul. Orzeszkowej 4
› III miejsce – Anna Małkowska, ul. Sambora 1
› III miejsce – Andrzej Szarafin, ul. Słowackiego 5
› III miejsce – Barbara Tubiak,

ul. Armii Krajowej 45

OTOCZENIE
› I miejsce – Kazimiera Koper, 

ul. Jedności Narodu 31

› II miejsce – Renata Śliwińska, Barbara Polak,
Marcin Gierszewski, Piotr Osowski,
ul. Paderewskiego 22

› II miejsce – Halina Muller, ul. Jagiełły 6
› III miejsce – Hanna Lenarciak, ul. Jaworowa 11
› III miejsce – Marian Dobkowski,

ul. Wojska Polskiego 12

WYRÓŻNIENIE
› Monika i Tomasz Pałubiccy – ul. Młyńska 7

W kategorii budynków jednorodzinnych
› I miejsce – Wiesława Wolanek, ul. Nizinna
› II miejsce – Zbigniew Wojtarowicz, ul. Nizinna
› III miejsce – Jolanta Guzowska, ul. Nowa
› III miejsce – Mariusz Skwierczyński, ul. Wigury.

W kategorii elewacja budynku znajdującego się 
na obszarze rewitalizacji nagrodzono:
› ul. Krótka 13,  

Wioleta Makowska (nagroda 11 tys. zł)
› pl. Piłsudskiego 2,  

Stefan Scharmach (nagroda 11 tys. zł)
› ul. Krótka 10,  

Stefan Scharmach (nagroda 11 tys. zł)
› ul. Nad Wisłą,  

Eugeniusz Kardasz (nagroda 15 tys. zł).
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Tekst i zdjęcie:
Dawny Tczew

Pierwsza gazownia w Tcze-
wie, została uruchomio-
na w 1858 r. na potrze-

by kolei, a jej głównym celem 
było zaopatrzenie w gaz warsz-
tatów kolejowych oraz innych 
zainteresowanych odbiorców. 
Powstała według projektu dy-
rektora gazowni w Szczeci-
nie Wilhelma Kornhardta 
i znajdowała się na północ od 
dworca, przy obecnej ulicy 
Za Dworcem. Mogła ona wy-
twarzać ponad 75 000 m sze-
śc. gazu rocznie. Pozwalało to 
na zasilanie 420 palników wy-
korzystywanych do oświetle-
nia dworca i zwrotnic oraz 40 
latarni na moście przez Wisłę. 
Produkowany gaz umożliwiał 
także zaopatrywanie dalszych 
800 palników w powsta-
łym dla potrzeb budowy ko-
lei Królewskim Zakładzie Bu-
dowy Maszyn. Surowcem do 
wytwarzania gazu w gazowni 
kolejowej był węgiel, którego 
magazyn mieścił się w obec-
nym budynku z nr 9 przy ul. 
Za Dworcem. Gazownia pra-
cowała na potrzeby stacji do 
roku 1915, odkąd kolej zaczę-
ła być zaopatrywana z gazow-
ni miejskiej. Budynki gazowni 
przy ul. Za Dworcem 9, za wy-
jątkiem „gazometru” (zbiorni-
ka na gaz), zachowały się do 
dnia dzisiejszego.

W 1866 r., na pustym placu 
przy ówczesnej ulicy Ulricha 
(obecnie Wąska) rozpoczę-
to budowę miejskiej gazowni. 
Jej właścicielem i inwestorem 
była prywatna spółka Thurin-
ger Gasgesellschaft Leipzig, 

która w zamian za zainwe-
stowane w budowę fundusze 
miała zagwarantowany zbyt 
na gaz. Pierwotnie gazownia 
posiadała jeden piec służący 
do produkcji tzw. gazu miej-
skiego, powstającego z prze-
róbki węgla kamiennego, apa-
ratury oczyszczającej oraz 
niewielkiego zbiornika. 30 li-
stopada 1867 r. miało miejsce 
niezwykłe widowisko. Miesz-
kańcy wyszli na ulice, aby zo-
baczyć pierwsze zapalenie 72 
ulicznych latarń. Wyparły one 
wprowadzone 13 paździer-
nika 1862 r. lampy kamfino-
we, których szesnaście wisia-
ło na rogach głównych ulic. 
Uroczystość uświetnił swo-
ją obecnością następca tro-
nu pruskiego Fryderyk III, 
na którego cześć Rada Miej-
ska wydała przyjęcie w Hote-
lu Książęcym.

Wraz z rozwojem miasta i po-
większeniem się liczby ludno-
ści zaszła konieczność rozbudo-
wy zakładu. Mimo częściowej 
rezygnacji z oświetlania ulic 
(1 stycznia 1900 r. oddano do 
użytku elektrownię) w roku 
1904 zbudowano kolejny zbior-
nik oraz drugi piec. 1 lipca 1907 
r. gazownia weszła w skład 
miejskiej spółki Die Betriebsle-
itung der Gas-, Wasser und Ka-
nal Werke. W 1913 r. produko-
wano już blisko 57 tys. m sześc. 
gazu, a długość sieci wynosi-
ła wówczas około 15 km. I woj-
na światowa miała negatywny 
wpływ na rozwój miasta. Braki 
w dostępie do surowców strate-
gicznych zahamowały budowę 

nowego zbiornika. W związ-
ku ze zwiększeniem produk-
cji gazu udało się natomiast 
utworzyć „Zakład amoniako-
wy” produkujący zagęszczony 
amoniak, będący produktem 
ubocznym gazowania węgla 
oraz benzolownię.

Po powrocie Tczewa do Polski 
gazownia weszła w skład za-
kładów miejskich obejmują-
cych swą działalnością również 
elektrownię i wodociągi. Budo-
wa dwóch pieców w 1923 r. po-
zwoliła na produkcję do 1,2 mln 
m sześc. gazu rocznie, choć na-
wet najlepszych okresach wy-
korzystywano tylko część mocy 
zakładu. Największym odbior-
cą gazu była kolej, a sieć gazo-
wa w tym okresie liczyła 19 km. 
Kryzys lat 30. odbił się nega-
tywnie na funkcjonowaniu za-
kładu. Spadło zapotrzebowa-
nie na gaz, a braki funduszy 
na przeprowadzenie koniecz-
nych remontów spowodowały 
m. in. nieszczelność gazocią-
gów i straty przesyłowe wyno-
szące 18 proc. W czasie II woj-
ny światowej zakład ucierpiał 
w wyniku radzieckich nalotów 
z lutego 1945 r.

Po dokonaniu niezbędnych 
napraw 28 listopada 1945 r. 
gazownia została ponownie 
uruchomiona, dzięki czemu 
gaz docierał do 1988 odbior-
ców i zasilał 88 latarń ulicz-
nych. Oprócz gazu produko-
wano również rocznie 1158 
ton koksu i 90 ton smoły. Ra-
zem z wodociągami i kana-
lizacją gazownia tworzyła 

Miejskie Zakłady Przemysło-
we Gazownictwa, Wodocią-
gów i Kanalizacji. Rosnąca 
liczba mieszkańców i powsta-
wanie nowych zakładów prze-
mysłowych (które zużywały 
1/3 produkcji) uwidoczniły po-
trzebę unowocześnienia zakła-
du i budowy dodatkowego pie-
ca. 1 stycznia 1967 r. gazownia 
tczewska weszła w struktury 
Gdańskiego Okręgowego Za-
kładu Gazowniczego w Gdań-
sku. Przed rokiem 1970 osią-
gnięto maksymalny możliwy 
poziom produkcji wynoszący 
prawie 3 mln m sześc., przesy-
łany przez 34 km sieci do po-
nad 5 tys. odbiorców.

Był to kres możliwości tczew-
skiej gazowni, a wobec bra-
ku miejsca przy ul. Wąskiej 
na rozbudowę i zarzucenie po-
mysłu na budowę gazokoksow-
ni, zdecydowano się poczekać 
na doprowadzenie gazu ziem-
nego. W okresie przejściowym 
zwiększono kaloryczność gazu 
miejskiego dodając gaz płyn-
ny, a także w 1972 r. zbudowano 
gazociąg doprowadzający przez 
Rokitki gaz z Gdańska. W roku 
1973 rozpoczęło się przesta-
wianie odbiorców na gaz ziem-
ny i stopniowa redukcja pro-
dukcji gazu z węgla. W 1974 r. 
ostatecznie zaprzestano odga-
zowywania węgla. Gazownia 
przekształciła się w rozdzielnie 
gazu i rozebrano niepotrzeb-
ne już piece oraz zbiorniki. 
Na uwagę zasługuje zrekon-
struowanie i zaadoptowanie do 
nowych potrzeb w 1995 r. daw-
nego budynku produkcyjnego.

30 listopada 1867 r. miało 
miejsce historyczne wyda-

rzenie. Ulice naszego miasta 
zostały rozświetlone przez 

latarnie zasilane gazem. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby 

nie uruchomienie miejskiej 
gazowni, pierwszej z waż-

nych inwestycji przybliżają-
cych Tczew do grona miast 

nowoczesnych.

Urok gazowej latarni
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SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA ROWER

Uczestnicy konkursu po-
konali prawie 350 tys. 
km jeżdżąc na rowerze 

55 tys. razy, w tym 38,5 tys. 
do/z pracy. To tak jakby 9 razy 
okrążyć Ziemię. Dzięki kon-
kursowi zaoszczędziliśmy 87 
300 kg CO2!

– Bardzo dziękuję wszystkim 
firmom, jakie uczestniczyły 
w konkursie. Liczę, że będą 
Państwo dalej wybierać rower 
w dojazdach do pracy – mówi 
Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa.

Pracownicy (posiadający min. 
50 przejazdów do/z pracy) 
zwycięskich firm otrzymali 
drobne upominki.

Urząd Miejski w Tcze-
wie otrzymał brązowy 
certyfikat „Pracodawca 

przyjazny rowerzystom”za pro-
mowanie jazdy na rowerze 
wśród pracowników.

Urząd Miasta Gdańska i Pol-
ska Unia Mobilności Aktyw-
nej (PUMA) stworzyły pierw-
szy w Polsce krajowy punkt 
certyfikacji Pracodawców 
Przyjaznych Rowerzystom. 
Metodologia prz yznawa-
nia certyfikatów oparta jest 
na standardach rekomendo-
wanych przez Europejską Fe-
derację Cyklistów (European 
Cyclist Federation).

O certyfikat “Pracodawcy 
Przyjaznego Rowerzystom” 
mogą starać się firmy, któ-
re promują jazdę na rowerze 
wśród pracowników poprzez 
tworzenie własnej kultury 

Urząd Miejski przyjazny rowerzystom

rowerowej i trwałe wdraża-
nie udogodnień dla rowerzy-
stów, np. poprzez budowę par-
kingów dla jednośladów, bądź 
montaż stojaków na rowery 
przy siedzibie firmy. Oceny 
działań takich firm dokonują 
audytorzy na podstawie kry-
teriów zgrupowanych w sze-
ściu obszarach. W Polsce pra-
wo do prowadzenia takiego 

audytu posiadają pracownicy 
Referatu Mobilności Aktyw-
nej w gdańskim magistracie, 
a także z PUMA.

– Z roku na rok coraz więcej 
naszych urzędników dojeż-
dża do pracy rowerem. Wi-
dzę, ze chętnie korzystają tak-
że z roweru metropolitalnego. 
Z jednej strony świadczy to 

o dbaniu o dobrą kondycję 
i zdrowie, ale także o środo-
wisko naturalne, z drugiej – 
widząc zatłoczony parking, 
czasami lepiej przesiąść się 
na rower – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Certyfikaty przyznawane są 
na trzy lata.

Grzegorz Pawlikowski
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Certyfikat został wręczony podczas uroczystej gali wieńczącej X Kongres Mobilności Aktywnej w Gdańsku

Najwięcej punktów 
zdobytych przez uczestników 
z firmy w kategorii:

› jednoosobowa działalność 
gospodarcza 
PK Usługi (231 przejazdów, 
699 km, 10151 pkt)

› mikro firma (2-10 osób) Tczewscy 
Kurierzy 
Rowerowi (321 przejazdów, 
1602 km, 13453 pkt)

› mała firma (11-50 osób) 
Houghton Polska Sp. z o.o. 
(3099 przejazdów, 14937 km, 
83608 pkt)

› średnia firma (51-250 osób) 
TAPFLO Sp. z o.o. 
(2823 przejazdów, 15290 km, 
114320 pkt)

› duża firma (251-1000 osób) 
PRESS GLASS (4533 przejazdów, 
22794 km, 209800 pkt)

› największa firma (>1000 osób) 
Flex (9147 przejazdów, 72572 
km, 375971 pkt)

Największy odsetek pracowników 
biorących udział w konkursie (którzy 
odbyli minimum 50 podróży do/z pracy 
na rowerze) – Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie – 1/3 pracowników firmy 
aktywnie uczestniczyła w konkursie.

Największa inwestycja w rozwój 
ruchu rowerowego w firmie 
dokonana podczas minionego roku 
– Oiler SA za montaż zadaszonej 
wiaty rowerowej i 10 szt. stojaków 
rowerowych.

LAUREACI KONKURSU

Finał „Rowerem do Pracy”

Dobiegła końca III edycja 
konkursu „Rowerem 
do Pracy”. Kończymy 

konkurs z liczbą 
500 uczestników 

i uczestniczek z 54 firm.

Konkurs miał na celu promo-
cję roweru jako codziennego 
środka transportu. Pracowni-
cy zatrudnieni w firmach z sie-
dzibą i/lub oddziałami na tere-
nie Tczewa walczyli o pakiety 
śniadaniowe, gadżety, lepszą 
kondycję, świeższe powietrze 
i miasto bez korków.

Konkurs „Rowerem do Pra-
cy” był realizowany w ramach 
projektu pt.: „Budowa węzła 
integracyjnego Tczew wraz 
z trasami dojazdowymi, współ-
finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020”. PEŁNE WYNIKI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA WWW.ROWEREMDOPRACY.TCZEW.PL

http://www.roweremdopracy.tczew.pl
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SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Od 29 sierpnia br. przedsiębiorcy 
mogą produkować energię na wła-
sne potrzeby, a nadwyżki – rozli-

czać w korzystnym systemie opustów. Taki 
jest efekt tzw. pakietu prosumenckiego, za-
wartego w projekcie noweli ustawy o OZE. 
Wprowadzono też m.in. możliwość prze-
chodzenia „zgromadzonych” nadwyżek 
energii elektrycznej na kolejne okresy roz-
liczeniowe, co umożliwia ich wykorzysta-
nie na własne potrzeby w okresie mniejszej 
produkcji energii w ciągu roku (np. zimą).

Odnawialne źródła energii są co raz bar-
dziej popularne i powszechnie dostępne 
na naszym rynku. Ceny różnego rodzaju 
instalacji fotowoltaicznych czy też pomp 
ciepła nie są już tak wysokie jak jeszcze 
kiedyś. Dlatego inwestycje w te rozwią-
zania są opłacalne i szybciej zwracają 
się inwestorowi. Ponadto przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z nowych programów 
w formie zwrotnej jak i dotacji z pożycz-
ką w ramach programu „Energia plus”:

› pożyczki preferencyjne: od 1 do 300 
mln zł z oprocentowaniem na pozio-
mie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej 
niż 2 proc. w skali roku). Oferowane 
pożyczki mogą być częściowo umorzo-
ne (maksymalnie 10 proc. udzielonej 
pożyczki do 1 miliona zł) dla przed-
sięwzięć z zakresu zmniejszenie zuży-
cia surowców pierwotnych oraz ogra-
niczenie lub uniknięcie szkodliwych 
emisji do atmosfery dla źródeł spala-
nia paliw o mocach 1 MW – 50 MW; 

Obecnie każdy z nas może być pro-
sumentem – czyli wytwarzać 
prąd na własne potrzeby, a nad-

wyżkę oddawać do operatora energe-
tycznego, z czego później odzyskać 80 
proc. tej energii w następnym rozlicze-
niu za prąd. W przypadku gospodarstw 
domowych, jest możliwość otrzymania 
z programu „Mój prąd” bezzwrotnej do-
tacji w wysokości maksymalnie 5000 zł 
(do 50 proc.  kosztów kwalifikowanych) 
jak również odliczenia pozostałej kwoty 

OZE dla przedsiębiorców 
Program „Energia plus”

OZE dla „Kowalskiego”
Programy: „Czyste powietrze” i „Mój prąd”

„CZYSTE POWIETRZE” 
www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ 
infolinia: 22 45 95 955 

„MÓJ PRĄD” 
www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/ 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
tel. 22 45 95 990 pon.-pt. 8:00-15:00

› okres finansowania – pożyczka może 
być udzielona na okres nie dłuższy niż 
15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla za-
kresu dotyczącego nowych źródeł cie-
pła w przypadku gdy przedsięwzię-
cie służy utrzymaniu3 lub uzyskaniu 
przez system ciepłowniczy warunków 

„efektywnego systemu ciepłownicze-
go”, a co najmniej 30 proc. strumienia 
wytwarzanego ciepła wykorzystywa-
no jest na cele komunalno-bytowe); 

› pożyczki na zasadach rynkowych: to 
oferta skierowana do tych podmio-
tów, które nie mogą uzyskać pomocy 
publicznej są natomiast zdecydowane 
(lub prawnie zobligowane) na realiza-
cję przedsięwzięć zmniejszających ich 
negatywną presję na środowisko; 

› dotacje: Wsparcie bezzwrotne ofe-
rowane jest wyłącznie dla przedsię-
wzięć wykorzystujących do produkcji 
energii elektrycznej technologię ORC5 
(w ramach ciepłowni/elektrociepłow-
ni/ geotermalnych), a poziom dotacji 
może wynieść do 50 proc. Nabór wnio-
sków: od 1 marca 2019 do 20 grudnia 
2019 r. (kwota alokacji w ramach na-
boru: 2 251 863 073 złotych).

Pożyczki udzielane są również przez Po-
morski Fundusz Pożyczkowy – oddział 
w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 
I piętro pok. 13 tel. 607 927 167, e-mail: 
biurotczew@pfp.gda.pl 

Pożyczka OZE – pożyczka przeznaczona 
jest na wsparcie wytwarzania i dystrybu-
cji energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, maksymalna kwota 15 mln zł, 
oprocentowanie – od 0,25 proc. w obsza-
rach preferencji* a od 2,47 proc. na wa-
runkach rynkowych, prowizja 0 proc. 
a maksymalny okres spłaty to 180 m-cy.

od podatku dochodowego w ramach ulgi 
termomoderinzacyjnej.

Z kolei w ramach programu „Czyste po-
wietrze” można kompleksowo zmoder-
nizować naszą nieruchomość i otrzymać 
dofinansowanie (za wyjątkiem instalacji 
fotowoltaicznej – tylko pożyczka), zależ-
ne od uzyskiwanego dochodu w gospo-
darstwie domowym, na brakujące środki 
również można otrzymać zwrotne wspar-
cie finansowe.
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SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta 
Tczewa w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,95 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,80 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,50 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 
730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo za-
budowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, je-
żeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
od 1 m2 powierzchni – 3,15 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,81 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 23,90 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,18 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 4,87 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodar-
stwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,86 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,05 zł

3) od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (j.t. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170 z późn. zm.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 
2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 3865) oraz uchwała Nr XXXVI/323/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2017 r. poz. 4372).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w Biuletynie Infor-
macyjnym „Panorama Miasta”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Zenon Drewa

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i ust. 
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (j.t. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 r. 
poz.738) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Ko-
misji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych do wy-
łącznej kompetencji Rady Gmi-
ny należy określenie wysokości 
stawek podatku od nieruchomo-
ści na terenie swojego działania.

Przy określaniu wysokości sta-
wek Rada Gminy może różnico-
wać ich wysokość dla poszcze-
gólnych rodzajów przedmiotów 
opodatkowania, uwzględniając 
w szczególności lokalizację, spo-
sób wykorzystywania czy rodzaj 
zabudowy budynków, jednakże 
ich wysokość nie może przekro-
czyć stawek określonych przez 
Ministra Finansów.

Proponowane przez Radę Gmi-
ny na 2020 r. stawki są stawkami 
maksymalnymi ustalonymi przez 
Ministra Finansów na rok 2020 
za wyjątkiem stawki dla budyn-
ków gospodarczych przeznaczo-
nych wyłącznie na niezarobkowe 
cele bytowe gospodarstwa domo-
wego, która wynosi 5,86 zł (wzro-
sła o 0,23 zł w stosunku do staw-
ki na 2019 r.).

Powyższe zmiany spowodują 
zwiększenie wpływów do budże-
tu miasta o około 1.200.000,00 
złotych.

Mając powyższe na uwadze pod-
jęcie przedmiotowej uchwały jest 
zasadne.

 Skarbnik Miasta Helena Kullas

Przypisy:

1 Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie 
swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)  d y r ek t y w y 9 2/10 6/E WG z  d n i a 
07.12.1992 r. w sprawie ustanowienia 
wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów mię-
dzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L 368 z 17.12.1992),

2)  d y r e k t y w y 19 9 9/62/ W E z  d n i a 
17.06.1999 r. w sprawie pobierania opłat 
za użytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. 
Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w ninie-
jszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europe-
jskiej – wydanie specjalne”.
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Konkurs zostanie przeprowadzony 5 
marca 2020 r. (czwartek) w Ze-
spole Szkół Katolickich w Tczewie 

przy ul. Wodnej (nowy budynek – sala 
gimnastyczna) o godzinie 13:30.

Regulamin konkursu został rozesłany do 
szkół. Celem konkursu jest propagowanie 
wiedzy ekologicznej wśród uczniów szkół 
podstawowych. Tematyka konkursu na-
wiązuje do zjawisk przyrodniczych, które 
mają wpływ na jakość naszego życia.

Zadaniem uczestników zgłoszonych 
przez szkoły będzie rozwiązanie testu, 
w którym część pytań będzie związa-
nych z aktualnym hasłem konkursu.

Uczniowie zgłoszeni do udziału w konkur-
sie powinni wykazać się wiedzą i umie-
jętnościami z zakresu ekologii i ochro-
ny środowiska oraz ogólnym oczytaniem 
dotyczącym tematu. Zadania konkurso-
we będą uwzględniały także problematykę 
odpadową oraz wpływ działań człowieka 
na stan środowiska naturalnego.

Testy konkursowe zostały przygotowa-
ne z dwóch kategoriach wiekowych:

› kategoria A – dla klas 5 i 6 szkół 
podstawowych

› kategoria B – dla klas 7 i 8 szkół 
podstawowych.

Prosimy o zgłaszanie uczniów, którzy 
wykażą się wiedzą i znajomością:

› zależności w środowisku (zgod-
nie z nazwą konkursu) oraz zjawisk 
w nim zachodzących

XXI Miejski Konkurs 
Ekologiczny „Ciepło, cieplej”

› sposobów i form ochrony zasobów 
przyrody w Polsce i na świecie

› najbardziej aktualnych przykładów 
współpracy międzynarodowej w dzie-
dzinie ochrony planety przed negatyw-
nymi skutkami działalności człowieka

› zjawisk zachodzących w przyro-
dzie związanych z temperaturą oraz 
zmianami klimatu

› sposobów oszczędzania energii ciepl-
nej oraz elektrycznej

› zagrożeń dla powietrza, wody, gleby 
oraz krajobrazu, jakie niesie ze sobą 
działalność człowieka.

Lista nagrodzonych laureatów oraz ich 
nauczycieli zostanie opublikowana. Ko-
misja konkursowa po sprawdzeniu po-
prawności testów ustali laureatów do 
każdej kategorii odrębnie. Laureaci 
każdej kategorii wiekowej otrzymają 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Urząd Miejski.

Organizator konkursu zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminu konkursu. 
O ewentualnej zmianie terminu uczest-
nicy zostaną poinformowani najpóźniej 
14 dni przed konkursem.

Uczestników konkursu należy zgła-
szać do 21.02.2020 r. Należy podać 
dane ucznia w kolejności – imię, nazwi-
sko, klasa – oraz nr szkoły, imię i nazwi-
sko nauczyciela prowadzącego. Zgłoszenia 
z poszczególnych szkół prosimy przesyłać 
na adres mailowy Pracowni Edukacji Eko-
logicznej (pee@um.tczew.pl).

Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli do 
kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020 
programów dotyczących selektywnej zbiórki 
odpadów. Programy ekologiczne, które są 
kontynuowane w roku szkolnym 2019/2020:

› XIX edycja programu „MOJE MIASTO BEZ 
ODPADÓW". Zbiórka: makulatury, 
zgniecionych butelek plastikowych oraz 
zgniecionych puszek aluminiowych.

› XVII edycja konkursu „ZAKRĘCONE 
ODKRĘCONE". Zbiórka plastikowych nakrętek.

› RECYKLING W MOJEJ SZKOLE. Zbiórka baterii.

Odbiorcą wysegregowanych surowców 
wtórnych jest:

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), ul. Rokicka 5 A, 83-110 Tczew

Prosimy o przekazanie takiej informacji 
rodzicom indywidualnie oddającym surowce 
na konto szkoły swojego dziecka.

Odbiór surowców ze szkół nadal odbywa się 
transportem ZUOSu. Szkoły mogą przekazywać 
odpady również innym odbiorcom, ale udział 
w organizowanych przez Urząd Miejski 
programach możliwy jest wyłącznie po 
dostarczeniu karty przekazania odpadu od 
uprawnionego podmiotu – najpóźniej do końca 
grudnia i do końca czerwca każdego roku. 
Dotyczy to zarówno oddawania odpadów 
na zbiórki charytatywne, jak i oddawania przez 
rodziców do punktów skupu. Przypominamy, 
że UM w Tczewie nie koordynuje strumienia 
odpadów dostarczanych do punktów skupu.

Pozyskane w wyniku selektywnej zbiórki środki 
finansowe przekazane przez odbiorcę, szkoły 
mogą rozdysponować we własnym zakresie 
na realizację zadań proekologicznych 
według własnych potrzeb.

› KONKURS POD HASŁEM: 
„LIDER SEGREGUJE I ODZYSKUJE”

Konkurs ten jest rozliczany niezależnie od wyżej 
podanych działań i ma charakter indywidualny 
(regulamin konkursu został opublikowany 
w poprzednim numerze Panoramy Miasta).

Dla tych placówek oświatowych, które wykażą 
się dużą efektywnością w zbiórce surowców 
wtórnych Pracownia Edukacji Ekologicznej 
ufunduje nagrody – na podstawie danych 
z ZUOSu oraz indywidualnie dostarczonych kart 
przekazania odpadów od innych odbiorców.

Anna Peichert

Selektywna zbiórka 
odpadów w szkołach

Pracownia Edukacji Ekologicznej 
we współpracy z Zespołem Szkół 

Katolickich w Tczewie zaprasza 
do udziału w XXI Miejskim Konkursie 

Ekologicznym dla uczniów szkół 
podstawowych. Najnowszy konkurs 

zostanie przeprowadzony 
pod hasłem „Ciepło, cieplej”.

Anna Peichert

mailto:pee@um.tczew.pl
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Małgorzata Kruk
Fabryka Sztuk

Wspomnienia z wakacji

W tym roku konkurs 
miał charakter dwu-
etapowy i nosił tytuł 

„Zielono mi”. Przystąpiły do nie-
go 62 osoby. Spośród nadesła-
nych 282 zdjęć jury w składzie: 
Tomasz Telefus, Ireneusz Jęd-
ruch i Sławomir Gawroński wy-
typowało do drugiego etapu 144 
fotografie, które zostały wyeks-
ponowane na wystawie. Wer-
nisaż połączony z uroczystym 
wręczeniem nagród odbył się 
15 października. Uroczystość 
uświetniła występem muzycz-
nym Emilia Kalinowska.

Werdyktem jury laureatem kon-
kursu została Emilia Snochow-
ska-Zielińska, drugie miejsce 
zajął Marcin Nadolski, a trze-
cie – Roman Hudzik.

Wyróżnione zostały zdję-
c ia autorst wa:  Da r iusza 
Brzezińskiego, Zbigniewa 
Fryzy, Agnieszki Grenz, An-
drzeja Neubauera i Kariny 
Włodarczyk-Chyli.

Przyznana została również 
nagroda w kategorii: debiut, 

a w tym roku aż 44 fotogra-
fów zadebiutowało w „Waka-
cjach z aparatem”. Otrzymała 
ją Justyna Dąbrowska.

Od kilku edycji prezydent 
Tczewa przyznaje nagrodę dla 
zdjęcia najlepiej promujące-
go Tczew. Wyróżnienie otrzy-
mała fotografia, której autorką 
jest Małgorzata Justa, a na-
groda główna powędrowała do 
Roberta Popielucha.

Licznie zgromadzona publicz-
ność również dokonała swe-
go wyboru. Wygrało zdjęcie 
wykonane przez Dariusza 
Brzezińskiego.

Fundatorami nagród są pa-
troni konkursu: Poseł na Sejm 
RP Kazimierz Smoliński, Sta-
rosta Tczewski Mirosław Au-
gustyn i Prezydent Miasta 
Tczewa Mirosław Pobłocki, 
a także organizator, czyli Fa-
bryka Sztuk i partner foto-
graficznych zmagań – Studio 
Foto Video Tomasz Telefus 
w Tczewie. Łączna pula na-
gród wynosiła 4800 zł.

Inicjatorem organizowanego 
po raz dwunasty przez 

Fabrykę Sztuk konkursu 
fotograficznego „Wakacje 
z aparatem” jest Jerzy Cy-

ganowski. Przez te wszystkie 
lata zmieniały się niektóre 

punkty regulaminu konkursu, 
pula nagród, uczestnicy, 

motyw przewodni, ale jedno 
pozostało niezmienne – wa-
lory artystyczne nadsyłanych 

zdjęć, a było ich w sumie 
2320!

Drugi wakacyjny 
konkurs Fabryki 

Sztuk zatytułowany 
„Pozdrowienia z…” 

polegał na zapro-
jektowaniu kartki 

pocztowej.

Spośród 153 projektów jury w składzie: Piotr Witkowski, 
Aleksandra Ujazdowska i Angelika Jagielska przyznało:

› nagrody główne: Julii Lewandowskiej, Mariannie Pa-
uch, Szymonowi Piwko i Aureliuszowi Schewe

› oraz wyróżnienia: Julii Jarkuszewicz, Hannie Huszczo, 
Szymonowi Kokoć. Julii Mroczkowskiej, Agnieszce No-
etzel, Hannie Piaseckiej i Emilii Szamockiej.
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Jubilatom towarzyszy-
ły rodziny i przyjacie-
le. Prezydent Mirosław 

Pobłocki życzył dużo zdro-
wia, optymizmu i kolejnych 
jubileuszy.

Pary, które obchodziły jubi-
leusz 50-lecia otrzymały Me-
dale Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, 
natomiast wszyscy jubila-
ci otrzymali od prezyden-
ta Tczewa symboliczne bony 
na nagrody rzeczowe. Zgod-
nie z zarządzeniem prezy-
denta Tczewa, parom mał-
żeńskim zamieszkującym 
i zameldowanym na pobyt 
stały w Tczewie powyżej 5 
lat, obchodzącym jubileusz 
pożycia małżeńskiego, przy-
znawane są nagrody rzeczo-
we o wartości:

–  1000 zł za 50-lecie
–  1500 zł za 55-lecie
–  2000 zł za 60-lecie
–  2500 zł za 65-lecie.

Seniorzy świętowali 
jubileusze małżeńskie

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Kolejne w tym roku pary 
świętowały jubileusze 
pożycia małżeńskiego. 

Uroczystości odbyły się 
25 września i 9 paździer-
nika w tczewskim Urzę-

dzie Stanu Cywilnego. 65-LECIE
› Maria i Edmund Pekowie

60-LECIE
› Jadwiga i Stanisław Dominiakowie
› Felicja i Czesław Glinkowscy
› Zofia i Henryk Łopatowie
› Gertruda i Zdzisław Wiśniewscy

55-LECIE
› Jadwiga i Jan Janowscy

60-LECIE
› Eleonora i Zenon Dąbrowscy
› Władysława i Mieczysław 

Klimkowie
› Wiesława i Henryk Wiśniewscy

55-LECIE
› Bogumiła i Gerhard 

Gensikowscy
› Józefa i Witold Gwizdałowie

› Helena i Zbigniew Kuchtowie
› Elżbieta i Kazimierz Krefftowie
› Janina i Jerzy Lesnerowie
› Krystyna i Wiktor Świgońscy

50-LECIE

› Stanisława i Józef Brzezińscy
› Ewa i Henryk Cichoraccy
› Teresa i Franciszek Gibasowie
› Renata i Zygmunt Gliszczyńscy

› Zofia i Roman Kołkowie
› Zdzisława i Edmund Koseccy
› Irena i Wiesław Makowscy
› Elżbieta i Kazimierz Piekarscy
› Maria i Lucjan Sokołowscy
› Danuta i Wiesław Tryczyńscy
› Krystyna i Zenon Witowie
› Antonina i Krzysztof Witosińscy
› Bożena i Henryk Zawadzcy.

› Barbara i Artur Jagoddowie
› Helga i Ryszard Kalwowie
› Małgorzata i Marian Knurowscy
› Brygida i Jan Kowalczykowie
› Eleonora i Feliks Lewandowscy
› Wiesława i Henryk Łukasińscy
› Teresa i Józef Napiórkowscy
› Zofia i Stanisław Peplińscy
› Alicja i Marian Ramczykowscy

› Jadwiga i Roman Saidowscy
› Janina i Tadeusz Szwarcowie
› Gertruda i Stanisław Zaczyńscy

50-LECIE
› Zofia i Eugeniusz Dymowscy
› Marianna i Eugeniusz 

Komarowie
› Urszula i Stanisław 

Komorowscy.

25 WRZEŚNIA JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE ŚWIĘTOWALI:

9 PAŹDZIERNIKA JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE ŚWIĘTOWALI:
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Jeszcze Polska nie zginęła…1918–2019

11
LISTOPADA

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
ma zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody

Narodowego Święta Niepodległości
12.00 Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego na pl. św. Grzegorza
12.30 Msza św. w farze w intencji Ojczyzny
13.30 Przemarsz do obeliska Marszałka Józefa Piłsudskiego – złożenie kwiatów
  Uroczystości patriotyczne przy pomniku Pamięci Poległych za Niepodległość 
  na cmentarzu „Starym” przy ul. 30 Stycznia

14.30 FESTYN NA PLACU HALLERA
  Koncert „Tczew dla Niepodległej”
  Mapping na zakończenie imprezy

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
9.11 | XXIX Uliczny Bieg Sambora | Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

10.11 | godz. 17.00 | Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej  | Centrum Kultury i Sztuki  
14.11 | godz. 17.30 | Tczew 1920 – droga do Niepodległej 

wernisaż wystawy | Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 3 przy ul . Jagiełły 8


