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100-LECIE
POWROTU DO POLSKI
TCZEWIANIE, TAK SAMO JAK WIELU MIESZKAŃCÓW POMORZA, WIELOKROTNIE W DZIEJACH MUSIELI WALCZYĆ
O POLSKOŚĆ, O ZACHOWANIE SWOJEJ KULTURY, JĘZYKA, NARODOWEJ TOŻSAMOŚCI. ROK ZAKOŃCZENIA
I WOJNY ŚWIATOWEJ NIE BYŁ JEDNOCZEŚNIE ROKIEM POWROTU DO POLSKI. DLA NAS WYDARZYŁO SIĘ TO
DOPIERO 30 STYCZNIA 1920 ROKU, GDY DO MIASTA WKROCZYŁY ODDZIAŁY FRONTU POMORSKIEGO
DOWODZONE PRZEZ GEN. JÓZEFA HALLERA. PO 148 LATACH TCZEW BYŁ ZNOWU POLSKI.
ROK 2020 TO RÓWNIEŻ JUBILEUSZ 760-LECIA NADANIA TCZEWOWI PRAW MIEJSKICH I 100-LECIE POWSTANIA
SZKOŁY MORSKIEJ.
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30

s t y c z n i a Tc z e w ś w i ę t u j e
100-lecie powrotu Tczewa do
Polski, po 148 latach zaboru
pruskiego. Z tej okazji prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki zaprasza do udziału
licznych wydarzeniach.
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.
– Chcąc uczcić ten historyczny fakt, niezwykle ważny dla Tczewa, Pomorza i całej
Polski, Samorząd Miasta Tczewa wspólnie
z Fabryką Sztuk postanowił zorganizować
wydarzenie plenerowe pn. „To już 100
lat – Chwała Hallerczykom”, które odbędzie się 30 stycznia 2020 roku. Początek o godz. 16.00 na placu Marsz. J.
Piłsudskiego 1 – zaprasza prezydent Mirosław Pobłocki. – To żywa lekcja historii, podczas której chcemy pokazać moment przybycia Hallerczyków do Tczewa.
Następnie rekonstruktorzy, aktorzy i inni
uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami
Tczewa na plac Hallera, gdzie czeka kolejna atrakcja – piknik żołnierski. W programie m.in.: pokaz musztry, ćwiczenia
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Generał Józef Haller na Rynku w Tczewie 4.02.1920 r.
(ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie)

WYDARZENIA
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XVI SESJA Rady Miejskiej
30 stycznia 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 19 grudnia 2019 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta
Tczewa za styczeń 2020 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych od 19 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r.

piechotne dla publiczności, żołnierska
strawa. Po pikniku odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej.
– W teatrze historycznym zagrają rekonstruktorzy (ok. 40), zarówno zawodowi, jak i uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich i I Liceum Ogólnokształcącego
– tłumaczy Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk. – Warto wspomnieć,
że spodziewamy się ponad 10 rekonstruktorów konnych. Towarzyszyć im
będzie Kociewsko-Kaszubska Orkiestra
Dęta „Torpeda” oraz Bractwo Kurkowe.
W role przedwojennego burmistrza, starosty i delegata powiatowego wcielą się
tczewscy samorządowcy. Dzieci i młodzież – za pośrednictwem nauczycieli –
zachęcaliśmy do przygotowania okolicznościowych transparentów, kwiatków
i innych ozdób. Usłyszymy również pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo”.
W związku z teatrem historycznym należy spodziewać się zmian w organizacji
ruchu oraz utrudnień w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej.
Program obchodów stulecia powrotu
Tczewa do Polski obejmuje ponadto organizację wystaw, konkursów i wydarzeń
sportowych. Tradycyjnie w tczewskiej Farze zostanie odprawiona msza święta.

PROGRAM

›
›

›
›
›

od 20.01 – arkady w Parku Kopernika
– wystawa Fabryki Sztuk pt. „Generał Józef
Haller i Błękitna Armia”
24.01-6.02 – ul. Jarosława Dąbrowskiego
(deptak) – wystawa IPN pt. „Należy stworzyć
niepodległe państwo polskie (…) z wolnym
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw
do Polski 1918-1920”
30.01 – DZIEŃ TCZEWA
godz. 16.00, plac Marsz. J. Piłsudskiego
– teatr historyczny „To już 100 lat – Chwała
Hallerczykom”
ok. godz. 16.45, plac Hallera – piknik
żołnierski
godz. 18.00, Centrum Kultury i Sztuki,
ul. Wyszyńskiego 10 – uroczysta Sesja Rady
Miejskiej.

KOMUNIKAT O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
30.01
godz. 15.50-17.00 – utrudnienia w komunikacji
miejskiej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu: ul.
30 Stycznia (od Fabryki Sztuk)* do placu Marsz.
Piłsudskiego*, ul. Obrońców Westerplatte, ul.
Kościuszki, ul. Jarosława Dąbrowskiego*, ul. Krótka*
cały dzień – pl. Hallera (prosimy o nieparkowanie aut)
* całkowite wyłączenie z ruchu

II . CZĘŚĆ DRUGA:
7. Przedstawienie protokołu nr 3/2019 z kontroli
przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Centrum Usług Wspólnych
w Tczewie w zakresie funkcjonowania Centrum w latach 2017-2018.
8. Przedstawienie protokołu nr 4/2019 z kontroli
przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej nr 8
w Tczewie, w zakresie funkcjonowania szkoły
w latach 2017-2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
9.2. określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa,
9.3. zmieniająca uchwałę sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami
Gminy Miejskiej Tczew,
9.4. nadania nazwy rondu w mieście Tczewie,
9.5. opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w
latach 2020- 2022,
9.6. zatwierdzenia planów pracy Komisji
stałych Rady Miejskiej na 2020 rok,
9.7. skargi na działalność Prezydenta Miasta
Tczewa,
9.8. skargi na działalność Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
10. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia
(podziękowania, życzenia itp.).

Ilu nas jest?
grudnia w Tczewie zameldowane były 56 672
31
osoby, w tym 55 269 na pobyt stały i 1403
na pobyt czasowy. Od początku grudnia ubyło 105
osób.
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej
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Nowy dyrektor Centrum Kultury i Sztuki

TADEUSZ DZWONKOWSKI

TOMASZ HILDEBRANDT

57 lat. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Mwej.akadencji
2018-2023, członek Komisji Finansowo-BudżetoRadny Rady Powiatu Tczewskiego w latach 2002-2018

o konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta
Ddecyzje
Tczewa zgłosiło się 5 kandydatów. Komisja podjęła
o powierzeniu funkcji dyrektora CKiS, na okres

(w III i IV kadencji członek zarządu oraz w V kadencji Starosta
Powiatu Tczewskiego). Do Rady Miejskiej kandydował z okręgu
nr 2 (osiedla: Czyżykowo, Za Parkiem, Bema, Górki, Kolejarz),
z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Humanistyczny, kierunek historia.
Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: zarządzanie oświatą (Politechnika Gdańska), informatyka dla nauczycieli (Politechnika Koszalińska), oligofrenopedagogika (Elbląska Uczelnia Humanistyczna).
W latach 1991 – 1999 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lubiszewie, od 1999
do 2014 roku – dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Tczewie. Starosta Tczewski w latach
2014-2018. Obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłobądzu. Odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zainteresowania: sport, podróże, muzyka. Żona Jolanta, syn Tomasz.

3 lat, Tomaszowi Hildebrandtowi. Nowy dyrektor
obejmie stanowisko z początkiem marca.

T. Hildebrandt zapowiedział wiele innowacji
w funkcjonowaniu i repertuarze CKiS, chociaż, jak
twierdzi, nie będzie to rewolucja. Planuje m.in. rozwinąć działalność teatralną,
bierze pod uwagę także produkcję własnych spektakli. Zamierza uruchomić kino
studyjne, gdzie zwolennicy ambitnego repertuaru będą mogli obejrzeć te filmy,
które nie zawsze trafiają na ekrany komercyjnych kin. Planuje rozwinięcie
działalności klubu muzycznego, m.in. pojawią się regularne koncerty na żywo.
T. Hildebrandt zapowiada powrót do Tczewa teatru ulicznego. Podejmie starania,
aby Tczew został włączony do Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Plenerowych i Ulicznych FETA, który odbywa się w Gdańsku. Stawia na
aktywizację mieszkańców i wykorzystanie ich pomysłów do współtworzenia
nowych projektów kulturalnych. Ważnym miejscem dla tczewskiej kultury
w sezonie letnim stanie się amfiteatr w Parku Miejskim.

Ul. Gdańska – w tym roku ostatni etap remontu

TOMASZ HILDEBRANDT

czekamy do 27 stycznia.
Przebudowa obejmie 510 m
bieżących drogi oraz skrzyżowania
(z ul. Sobieskiego, Kozia, Pomira,
Południową, Warsztatową) i remont
80 m ul. Sobieskiego.
– Ten odcinek ulicy Gdańskiej odgrywa ważną rolę w układzie komunikacyjnym
północnej części miasta, a jednocześnie funkcjonuje tam wiele firm i sklepów. Będzie
to uciążliwa inwestycja dla mieszkańców, ale niestety gruntownej przebudowy ulicy
nie da się wykonać bezboleśnie. Wierzę, że efekt końcowy zadowoli i pieszych,
i przedsiębiorców, i kierowców – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Zadanie obejmuje położenie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników po obu
stronach ulicy. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie i przebudowane miejsca
parkingowe. Liczba miejsc postojowych zwiększy się o 17. Zbudowane zostaną dwie
nowe zatoki autobusowe – przy ul. Sobieskiego i Gdańskiej. Po lewej stronie jezdni
(patrząc w stronę kościoła) będzie wiodła ścieżka rowerowa. Przebudowane
zostaną instalacje podziemne.
Planowany termin zakończenia prac to połowa października br., ale przy ocenie
ofert dodatkowo punktowane będzie skrócenie czasu realizacji inwestycji.
Organizacja ruchu na czas remontu zostanie opracowana wspólnie z wyłonionym
wykonawca.

Fot. Mrtyna Link

Usług Komunalnych ogłosił
Z(IV)akład
przetarg na przebudowę ostatniego
etapu ul. Gdańskiej. Na oferty

ZREALIZOWANE ETAPY REMONTU UL. GDAŃSKIEJ:
I ETAP – 2016 r., wykonawca: SKANSKA, koszt: 1.586.640,38 zł – budowa ronda
Gdańska – 1 Maja, budowa drogi dla rowerów do Bulwaru Nadwiślańskiego
II ETAP – 2017 r., wykonawca: STRABAG, koszt: 7.144.537,00 zł, przebudowa ul.
Gdańskiej od drogi krajowej nr 91 na odcinku 620 mb
III ETAP – 2018 r., wykonawca: EUROVIA, koszt: 7.581.642,50 zł, przebudowa ul.
Gdańskiej na odcinku 280 mb, w tym także fragment alei Zwycięstwa
i przebudowa skrzyżowania z ulicą Pomorską wraz z sygnalizacją świetlną.
Małgorzata Mykowska

Tczewianin, z wykształcenia prawnik, absolwent uniwersytetów Gdańskiego
Warszawskiego oraz University of Glasgow. Związany ze środowiskiem gdańskim
menadżer kultury z kilkunastoletnim doświadczeniem w organizacji i produkcji
wydarzeń kulturalnych, w szczególności festiwali, koncertów i widowisk.
Animator środowisk twórczych. Kierownik klubu Plama Gdański Archipelag
Kultury i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych
i Ulicznych FETA, wcześniej pracował m.in. w Europejskim Centrum Solidarności.
Kierownik projektu Strefy Kibica EUFA EURO 2012, członek zespołów produkcyjnych takich wydarzeń jak: Rock in Wrocław, Seven Festival Music & More,
Festiwal Solidarności, Gdańsk Dźwiga Muzę czy All About Freedom Festival.
Współorganizował występy Ennio Morricone, Kylie Minogue, Scorpions, Lou
Reeda, Philipa Glassa, Queen, Noela Gallaghera, Pitbulla i wielu innych artystów
polskich i zagranicznych. Miłośnik teatru niezależnego, kina autorskiego, jazzu
i literatury. Pisarz, autor sześciu powieści, laureat głównej nagrodę w dziedzinie
prozy Targów Książki Costerina 2011 za debiutancką książkę pt. „Wyjechać,
nie wrócić”, finalista nagrody Złotego Pocisku w kategorii najlepszej polskiej
powieści kryminalnej za „Góry umarłych”.
Małgorzata Mykowska

Urzędnicy doręczają decyzje podatkowe
uż po raz kolejny decyzje podatkowe będą dostarczane tczewianom do
Jdecyzje
domów osobiście przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie. W 2020 r.
będą doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00.
Doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot
pieniężnych. Na żądanie mieszkańca zobowiązani są do okazania upoważnienia do doręczania decyzji podatkowych.
Osoby odbierające decyzje podatkowe proszone są o składanie czytelnych
podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może
zostawić decyzje podatkowe u naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się
do przekazania jej adresatowi.
Akcja doręczania decyzji potrwa od 28 stycznia do 24 lutego 2020 r. (włącznie).
Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone
adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
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Brawa dla zawodniczek Pogoni Tczew
Małgorzata Mykowska

Z

awody odbyły się
w dniach 6-8 grudnia.
Podopieczne trenera Mateusza Sroki uplasowały się na 3
stopniu podium, wyprzedzając
zespoły z wyższych lig i dużych
miast m.in. Krakowa, Warszawy, Tarnowa czy Olsztyna.
Zawodniczki i ich szkoleniowcy gościli na grudniowej sesji Rady Miejskiej. Prezydent

Fot. Małgorzata Mykowska

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nagrodził
zawodniczki Pogoni Tczew,
które zdobyły brązowy medal
Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w futsalu U18 kobiet.

Tczewa Mirosław Pobłocki
oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Zenon Drewa pogratulowali piłkarkom sukcesu i podziękowali za sportową promocję naszego miasta.
K lub otrzy mał też nagrodę prez ydenta o war tości
1000 zł.
W meczu o brązowy medal
walczyły:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Weronika Dziadzio
Jagoda Grześkowiak
Aleksandra Jaśniewska
Julia Jędrzejewska
Martyna Krygier
Natalia Niemaszyk
Klaudia Pietkun
Sara Podsiadło
Aleksandra Rajek
Agnieszka Rembalska

›
›
›
›
›

Magdalena Sobal
Łucja Tabor
Martyna Tryka
Anna Węsierska
Marcelina Ziewiec

Sztab szkoleniowy

›
›
›
›

Katarzyna Węsierska
Artur Stawikowski
Krystian Karpiuk
Mateusz Sroka.

Pro Domo Trsoviensi
dla Tadeusza Galińskiego

T

adeusz Galiński, trener
lekkiej atletyki, otrzyma
medal Pro Domo Trsoviensi – odznaczenie przyznawane przez Radę Miejską
w Tczewie.
Tadeusz Galiński został wyróżniony za szczególne zasługi
w dziedzinie sportu związane
z popularyzacją lekkiej atletyki, wychowanie wielu wybitnych sportowców i promowanie miasta na całym świecie.
Z wnioskiem w tej sprawie
wystąpiło do radnych Powiatowe Centrum Sportu.
Tadeusz Galińsk i urodził
się w Tczewie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fiz ycznego w Gdańsku podjął pracę
w Szkole Podstawowej nr 11

w Tczew ie i przepracował
w niej ponad 40 lat. Został
trzykrotnie wyróżniony nagrodą Pomorskiego Kuratora
Oświaty, kilkakrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Tczewa
i Dyrektora Szkoły. Za swoją wieloletnią wzorową pracę
w 2011 roku został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Tadeusz Galiński posiada
również uprawnienia instruktora I klasy w Lekkiej Atletyce. Od początku swojej pracy
trenerskiej związał się z klubem MK S 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. Najważniejsi z nich to: Henryk Wasiek,
Krzysztof Małkiewicz, Dawid Zieliński, Karol Ważny,
Anna Rzepczyk, Katarzyna
Godlewska, Krzysztof Uwijała. Wielu z jego wychowanków kontynuowało pod jego
opieką karierę w seniorach.
Krzysztof Uwijała wielokrotnie zdobywał srebrne i brązowe medale podczas Mistrzostw Polski w skoku w dal
i trójskoku, a Krzysztof Małkiewicz jest wielokrotnym
medalistą Mistrzostw Polski,
Europy i Świata Weteranów.
Społecznie przez wiele lat pełnił funkcje Członka Zarządu
MKS Sambor i Członka Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki

w Gdańsku. Za swoją sportową działalność na rzecz rozwoju sportu tczewskiego, był
wielokrotnie wyróżniany nagrodami Prezydenta Miasta
Tczewa oraz Starosty Powiatu Tczewskiego. Uhonorowany został również złotą odznaką Szkolnego Zw iązku
Sportowego.
Tadeusz Galiński przez ponad czterdzieści lat był inicjatorem wielu imprez sportowych o zasięgu miejskim,
powiatowym, wojewódzkim
oraz ogólnopolskim.
Dniem wręczenia medalu jest
Dzień Tczewa, przypadający
30 stycznia.
Do tej pory przyznanych zostało 40 Medali „Pro Domo
Trsoviensi”.
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46 mln zł na inwestycje
– mamy budżet na 2020 rok
Małgorzata Mykowska

Tczewscy radni uchwalili
budżet miasta na 2020 r.
Na inwestycje przeznaczono
46 mln zł.

U

c hw a le n ie bud ż e t u
popr ze d z i ł y dy sk usje w komisjach Rady
Miejskiej, a także prezentacja
projektu uchwały dla mieszkańców Tczewa. Prezydent
Mirosław Pobłocki uznał budżet za szczególnie trudny
z uwagi na niższe niż przewidywano wpływy do miejskiej
kasy. Z tym problemem boryka się większość samorządów. Jest to następstwem decyzji rządowych, których nie
rekompensują wpływy z subwencji. Chodzi np. o podwyżki dla nauczycieli, do których
miasto musi dopłacić kilka
milionów złotych, Do tego
dochodzą mniejsze wpływy
z podatku PIT, co z kolei wynika z zwolnienia z tego podatku osób do 26 roku życia
oraz podwyższenie najniższego wynagrodzenia pracowników. Dla naszego budżetu
samo podniesienie najniższego wynagrodzenia oznacza 2,6 mln zł dodatkowych
wydatków.
Mimo tych trudności, budżet
inwestycyjny na 2020 r. jest
rekordowy dla Tczewa i ukierunkowany na zadania realizowane przy wsparciu środków u n ijnych. Rok 2020
będzie rokiem finalizacji projektów z rozdania 2014-2020.
Na inwestycje „unijne” przeznaczamy ok. 40 mln zł z budżetu inwestycyjnego.

Wizualizacja

Dwupoziomowy parking na węźle
transportowym to jedna z
największych tegorocznych inwestycji
miasta.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE

BUDŻET NA 2020 ROK

297 820 620 zł

Inwestycje rewitalizacyjne
(dofinansowane z UE)

PLANOWANE DOCHODY

›

316 820 620 zł

modernizacja Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy
ul. Dąbrowskiego

›

poprawa bezpieczeństwa,
wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz
z poprawą infrastruktury
drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego na os. Zatorze

PLANOWANE WYDATKI

46 689 259 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE

Deficyt budżetowy wyniesie 19
mln zł, zaś planowane zadłużenie miasta to 82 mln zł, co stanowi 27,53 proc. w stosunku do
planowanych dochodów.
Jak zwykle największą część
wydatków stanowią te przeznaczone na pomoc społeczną
i oświatę. Wydatki na pomoc
społeczną to ponad 97 mln zł,
zaś na oświatę i wychowanie blisko 90 mln zł. Łącznie to ok. 70
proc. ogółu wydatków budżetu.
Co ciekawe, wydatki oświatowe są zaledwie w niespełna 56
proc. finansowane przez środki
przekazywane przez rząd, pozostałą część, czyli blisko 40 mln
zł dopłaca samorząd.
Radni przyjęli budżet 18 głosami „za”, przy dwóch przeciwnych
oraz jednym wstrzymującym się
(radni klubu Tczew Od Nowa).

›

przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem
Młyńskim w Tczewie
w ciągu drogi gminnej nr
198195G – w ul. Łąkowej

›

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R-9

›

wykup nieruchomości
gruntowych pod inwestycje drogowe – 200 000 zł

›

budowa wiaduktu drogowego na linią kolejowa nr
009 Warszawa Wschodnia
– Gdańsk Główny
– ul. Nowy Rynek
w Tczewie – wykonanie
dokumentacji

›

przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna

›

Centrum Wspierania Rodziny ul. Podgórna 8
– przebudowa

›

przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta

›

adaptacja budynku przy
ul. Elżbiety 19B – Rodzinny Klub Zatorze
– wyposażenie

›

zagospodarowanie wód
opadowych z rejonu ul.
Tczewskich Saperów

Inwestycje drogowe

›

modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.
Południowej

›

rewitalizacja Parku
Miejskiego

›

zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 – dokumentacja
projektowa.

›

budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi. Rozbudowa parkingu w ramach
Transportowego Węzła
Integracyjnego oraz przebudowa ul. Gdańskiej,
etap IV, budowa systemu
tras rowerowych

Pozostałe inwestycje
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Klub Rodzinny Zatorze – zakończenie
prac do połowy lutego
Małgorzata Mykowska

T

rwają prace przy modernizacji budynku przy
ul. Elżbiety 19B i dostosowania go do potrzeb Klubu
Rodzinnego ZATORZE.

Termin w ykonania został
przedłużony do połowy lutego br., z uwagi na włamania,
do których doszło pod koniec ubiegłego roku na terenie obiektu. W wyniku włamań m.in. uszkodzona została
elewacja, pozrywane instalacje elektryczne, wybite szyby.
Policja prowadzi dochodzenie
w tej sprawie.
Obecnie trwają prace związ a ne g ł ów n ie z n apr aw ą
szkód powstałych w wyniku
włamania.
„Rod zinny K lub Zatorze”
będzie miejscem spotkań,
spędzania czasu wolnego,

Fot. Martyna Link

Zadanie realizuje firma Markan S.C. z Rokitek. Koszt wynosi 423 000 zł.

warsztatów i innych usług
adresowanych do lokalnej
społeczności.
W budynku przy ul. Elżbiety
19 b będzie można:
– otrzymać wsparcie terapeutyczne – działanie adresowane do rodzin z obszaru
rewitalizowanego Zatorza.
W ramach działania odbywać się będzie systematyczna terapia indywidualna dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

– brać udział w warsztatach
rozwojowych – zajęcia będą
wspierały proces terapeutyczny oraz animację czasu
wolnego.
– brać udział w animacji społeczności lokalnej mającej
na celu wyrównanie szans.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.
„Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Oś. Priorytetowa
8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne,
8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta
– mechanizm ZIT”.

3 wnioski o dotacje na remont zabytków

D

o Ur z ę du M ie j sk ie go w Tczewie wpłynęły trzy wnioski o dotację na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych lub położonych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Zgo d n ie z uchw a ł ą R ady
Miejskiej nr XLIX/430/2010
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia zasad
i trybu udzielenia i rozliczenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
znajdujących się na terenie

administracy jnym miasta
Tczewa do dnia 10 stycznia
2019 r. wpłynęły do tutejszego
urzędu trzy wnioski o przyznanie dotacji na 2020 r.

›

Wniosek dotyczący obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków:

1. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie o przyznanie dotacji
na prace konserwatorskie
przy rokokow ym konfesjonale znajdującym się
w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża św.
przy ul. Wyszyńskiego 6
w Tczewie – nr w rej. zab.

›

A/563 – kościół, B-164/4
– konfesjonał

kondygnacji budynku (pl.
Hallera 15, Tczew).

Wnioski dotyczące obiektów położonych na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków:

Wszystkie wnioski poddane
zostaną analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą (z uwzględnieniem błędów/ br a ków for m a l nyc h
i merytorycznych).

1. wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont
elewacji frontowej budynku
(ul. Mickiewicza 2, Tczew)
2. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy pl. Hallera 15 w Tczewie o przyznanie dotacji
na remont elewacji frontowej (III etap) – remont II

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska
w Tczewie w formie uchwały.
Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani zostaną pisemnie
o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.
W b u d ż e c i e n a 2 0 2 0 r.
na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 zł.
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Podziękowania dla darczyńców
i współorganizatorów miejskiej wigilii
Małgorzata Mykowska

M

iejska wigilia
odbyła się 15
grudnia – już
po raz siedemnasty.
Jak co roku uczestn icz ył o w n i m ba r dzo wielu tczewian. 15
stycznia spotkali się ci,
którzy materialnie lub
organizacyjnie wsparli przygotowanie tego
wydarzenia. Wszyscy
otrzymali podziękowania, drobne upominki i zaproszenie
do współpracy prz y
przygotowywaniu kolejnej wigilii. Spotkanie umilił występ Agaty Sowy.

prezydent Mirosław
Pobłocki oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa.

Po d z ię kow a n i a d l a
wszystkich darczyńców prz ygotowali

WIĘCEJ
O MIEJSKIM SPOTKANIU
OPŁATKOWYM NA STR. 15

– Dz ięk uję w sz y stkim, którzy wsparli to
przedsięwzięcie. Dzięki Wam mieszkańcy
naszego miasta mogli
spotkać się przy wspólny m s tole , p o d z ie lić opłatkiem, wspólnie zaśpiewać kolędy.
Dziękuję za waszą hojność i wielkie serce.
I cóż... mam nadzieję na współpracę także za rok – powiedział
prezydent.

Fot. Małgorzata Mykowska

Prezydent Tczewa i przewodniczący
Rady Miejskiej podziękowali za pomoc
w zorganizowaniu miejskiego spotkania
opłatkowego.

SPONSORZY I DARCZYŃCY MIEJSKIEGO SPOTKANIA OPŁATKOWEGO 2019

› Zajazd Słoneczny
› Jadłostacja
i Przedszkole Pan Słonik
› Villa Leśne Ustronie
› Bar Kociewiak
› Qchnia Smaq
› Restauracja Piaskowa
› Restauracja Akropolis
› Fox Grill
› Bar Kasia

› Restauracja Hacjenda
› Piekarnia Sambor
› Piekarnia Miłoradz
› PanLink Sp. z o.o.
› Starostwo Powiatowe
w Tczewie

› ZUOS Sp. z o.o.
› ZWIK Sp. z o.o.
› TTBS Sp. z o.o.

› Przedsiębiorstwo Usługowe
„Clean-Bud” Sp. j.
› Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich „PUM” Sp. z o.o.
› Edoradca Sp. z o.o.
› Firma Ars
› Bank Spółdzielczy w Tczewie
› Firma Instrom Zajazd Roma
› Hurtownia Elbo
› Zespół Szkół Ekonomicznych

WSPÓŁORGANIZATORZY

› Zakład Usług Komunalnych › Miejski Ośrodek Pomocy › Parafia Św. Krzyża
Społecznej
› Centrum Kultury i Sztuki
› Siostry Pasterki
› Straż Miejska
› Agata Sowa
› Hufiec ZHP Tczew

Straż Miejska w grudniu 2019 roku

W

grudniu 2019
r. tczewsk a
Straż Miejska odnotowała 576
i nter wenc ji, w t y m
415 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 161
– pozostałych, w tym
zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i interwencje własne
strażników.

› Przewieziono 8 osób

z upojeniem alkoholowym, w tym: 2 do

miejsca zamieszkania, 3 – do ogrzewalni w Tczewie, 3 – do
pogotowia socjalnego
w Elblągu.

› Dzielnicowi strażni-

cy miejscy działający
na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym
podjęli 16 interwencji własnych oraz 41
zleconych (przez administracje i mieszkańców osiedli,
dyżurnych SM), nałożyli 1 mandat karny
na 500 zł, wystawili 24

wezwania dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 16 osób
pouczyli. Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dzielnicowi podjęli
34 interwencje własne oraz 16 zleconych,
nałożyli 16 mandatów karnych na łącznie 2600 zł, wystawili
28 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 15 osób
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie

spraw porządkowych,
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń
drogowych.

› Do Komendy Powia-

towej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące:
kolizji drogowych (2,
4 grudnia), zaginięcia (10 grudnia), kradzieży (10 grudnia),
uszkodzenia ciała
(13 grudnia), wypadku drogowego (20
grudnia).

› Przeprowadzono 19

interwencji. dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego z przepisami
wyprowadzania czworonogów i sprzątania
po nich 2 osoby ukarano mandatami w wysokości łącznie 300 zł
za niezgodne z przepisami wyprowadzanie
psów. Pouczono 2 osoby. 8-krotnie zgłoszono do schroniska informację o psach bez
opieki.
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Po decyzji RIO:
jubilaci
bez nagród

W 2019 roku – mniej dzieci,
więcej ślubów i jubileuszy

Małgorzata Mykowska

Fot. Magdalena Śniegula

Zgodnie z decyzją
Regionalnej Izby
Obrachunkowej, miasto
Tczew musi odstąpić
od przyznawania
nagród jubilatom
małżeńskim.

256 par obchodziło w ubiegłym roku swój jubileusz

Małgorzata Mykowska

W 2019 r. w Tczewie
urodziło się mniej dzieci
niż rok wcześniej, znacząco zaś wzrosła liczba
jubileuszy małżeńskich.
Maleje różnica między
liczbą ślubów cywilnych
i konkordatowych.

L

Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom
to: Antoni, Franciszek,
Aleksander
Imiona rzadko nadawane:
Liwia, Inka, Lila, Kajetan, Kordian, Leo

w tym:

›
›

Liczba zarejestrowanych małżeństw: 399 (dla porównania: w 2018 r. – 393, w 2017 r.
– 348, w 2016 r. – 388),

›

w tym:

›

›

50-lecie
139 par (w 2018 r. – 58)
55-lecie
66 pary (w 2018 r. – 54)
60-lecie
43 par (w 2018 r. – 28)
65-lecie
7 par (w 2018 r. – 2)
70-lecie – 1 para.

›

w trybie rejestracji zwykłej: 336, w tym 157 cywilnych (13 poza lokalem
USC) i 179 konkordatowych (w 2018 r.: 142
śluby cywilne i 207
konkordatowych)

Zgony zarejestrowane:
865 osób. W 2019 r.
zmarło 626 osób zameldowanych w Tczewie
(w 2018 r. – 837, w 2017 r.
– 877, w 2016 r. – 836),

›

w trybie rejestracji szczególnej (małżeństwa zawarte poza granicami RP): 63

›

iczba urodzeń zarejestrowanych w 2019 r.: 1132

(dla porównania: 2018 r. – 1161,
2017 r. – 1141, 2016 r. – 975),

pary, w 2017 – 164, w 2016 r.
– 133, w 2015 r. – 164),

w tym:

w tym 1003 akty urodzenia
sporządzono w trybie rejestracji zwykłej, a 129 w trybie
rejestracji szczególnej (urodzenia, które nastąpiły poza
granicami kraju).

Najmłodsi małżonkowie:
panna młoda – 19 lat,
pan młody – 20 lat.

W 2019 r. urodziło się 480
dziewczynek i 531 chłopców.

Najstarsi małżonkowie: pani
66 lat, pan 73 lata.

3 osoby obchodziły
100. urodziny.

Liczba noworodków zameldowanych w Tczewie w 2019 r.:
530 (w 2018 r. – 593, w 2017
r – 640, w 2016 r. – 624).

Największa różnica wieku pomiędzy małżonkami: 24
lata (pani 36 lat, pan 60 lat).

Liczba zameldowanych
mieszkańców Tczewa

Jubileusze 50, 55, 60, 65,
70-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło łącznie
256 par (w 2018 r. – 142

›
›
›

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Zofia, Lena, Maja

›

›

w trybie rejestracji zwykłej: 850
w trybie rejestracji szczególnej (zgony, które nastąpiły poza granicami RP): 15.

na 31.12.2019
– 56 672 osoby
pocz. 2019 r. – 57 221
pocz. 2018 r. – 57 526
pocz.2017 r.: 58 050

O

d 2007 roku miasto
Tczew nagradzało
swoich mieszkańców,
którzy obchodzili jubileusze pożycia małżeńskiego: 50-lecie, 65-lecie, 60-lecie, 65-lecie,
a nawet 70-lecie. Od
2016 r., po zakwestionowaniu nagród finansowych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową, prezydent
Mirosław Pobłocki,
zdecydował, że nagrody nadal będą przekazywane seniorom, ale
w formie rzeczowej.
Niestety, wobec zdecydowanego stanowiska Regionalnej Izby
Obrachunkowej podczas ostatniej kontroli z 2019 r., jesteśmy
zmuszeni odejść również od tej formy nagradzania tczewskich
seniorów.
Wszystkie wnioski,
które wpłynęły od par,
których jubileusze
przypadały w 2019 r.,
zostały rozpatrzone
według „starych” zasad. Dla kolejnych jubilatów przygotowane
zostaną upominki.
Parom obchodzącym
jubileusz 50-lecia nadal przysługują medale Prezydenta RP
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
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Powrót Polski nad Bałtyk

Kazimierz Ickiewicz

Budowa portu morskiego w Tczewie

P

Fotografia ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Rok 1918 przyniósł Polsce
tak długo oczekiwaną
niepodległość. Na mocy
Traktatu Wersalskiego
z 28 czerwca 1919 roku
Polska odzyskiwała
Pomorze z wąskim pasem
wybrzeża morskiego.

››

ierwsze miesiące 1920
rok u zapisa ł y tr wa łą
kartę w historii Pomorza. Od połowy stycznia do 10
lutego 1920 roku trwało przejmowanie ziemi pomorskiej
prze wojska Frontu Pomorskiego pod dowództwem generała Józefa Hallera. Dokonywał się wielki akt dziejowy.

i Kościerz y nę, docierając
8 lutego do Kartuz, a 10 lutego dwa szwadrony 5 Brygady
Jazdy zajęły resztę przyznanych Polsce terenów, dochodząc do morza.

Wyzwolenie Pomorza rozpoczęło się 17 stycznia 1920
roku. W tym dniu wojska polskie przekroczyły pod Nieszawą, dawną granicę zaboru
pruskiego i zajęły Gniewkowo. 18 stycznia dwa pociągi
pancerne „Wilk” i „Boruta”
wjechały na dworzec w Toruniu. Tego samego dnia po południu do Torunia wkroczyła
Dywizja Pomorska dowodzona przez płka Stanisława
Skrzyńskiego. Na praw ym
brzegu Wisły oddziały grupy
generała Stanisław Pruszyńskiego, wsparte przez 5 Brygadę Jazdy i pociągi pancerne „Hallerczyk”, „Zagończyk”
i „Odsiecz II” oswobodziły
w dniach 17-18 stycznia Działdowo, Brodnicę i Lidzbark.
23 st ycznia zosta ł zajęt y
Grudziadz. W tym samym
czasie 2 dywizja Strzelców
Wielkopolskich w yzwalała
południowo-zachodnią część
terytorium Pomorza przyznanego Polsce. W końcu
stycznia wojska Frontu Pomorskiego zajęły Bydgoszcz,
Koronowo, Świecie, Tucholę,
Chojnice, Tczew, Starogard

10 lutego 1920 roku już od
wczesnych godzin rannych
przybywały do Pucka tłumy
ludzi, głównie chłopi i rybacy kaszubscy. Ludność polska
sprawiła wszystkim przybyłym do Pucka gorącą owację,
a specjalna delegacja z podkomisarzem Naczelnej Rady Ludowej dr Józefem Wybickim
wręczyła generałowi Hallerowi dwa platynowe pierścienie w celu dokonania zaślubin
Bałtyku z Polską. Ta wzruszająca i podniosła uroczystość
odbyła się 10 lutego 1920 roku
ok. godziny 14.00.

Polska ludność na całym Pomor z u w ita ła wk raczające wojsko z entuzjazmem
i w podniosłym nastroju.

Nad brzegiem zatoki generał
Haller rozpoczął uroczystość
patetycznym przemówieniem
w którym m.in. stwierdził: Oto
dziś dzień czci i chwały! Jest
on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały
nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad polskim morzem. Naród czuje, że go już
nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami
światy i wolne kraje. Żeglarz
polski będzie mógł dzisiaj

dotrzeć pod znakiem Białego
Orła, cały świat stoi mu otworem. Zawdzięczamy to przede
wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim tym,
którzy w walce nie ustali, lecz
dotychczas wytrwali, zwłaszcza naszym praojcom, którzy walki o wolność toczyli.
Cześć im!
Po tym przemówieniu księża
dokonali poświęcenia bandery polskiej, która następnie
wciągnięta została na maszt.
Po tej ceremonii odbyła się
Msza Św. podczas której ks.
Józef Wrycza – kapelan wojskowy, wygłosił w podniosłych słowach i patriotycznym nastroju homilię. Mszę
św. odprawiono w intencji
dojścia do morza. Po jej wysłuchaniu gen. Haller dokonał
aktu symbolicznych zaślubin
z morzem, wrzucając jeden
z dwu ofiarowanych mu pierścieni w wody Zatoki Puckiej.
Po symbolicznych zaślubinach generał Józef Haller,
admirał Kazimierz Porębski,
wojewoda Stefan Łaszewski,
minister Stanisław Wojciechowski oraz dowódca Okręgu Pomorze – generał Robert Lamezan-Saliu podpisali
akt następującej treści: Roku
Pańskiego 1920, dnia 10 lutego, na wieczną rzeczy pamiątkę odzyskania morza
polskiego. Puck nad Bałtykiem. W mieście gdzie odbyły się zaślubiny wbito pamiątkowy słup z napisem: Roku

Pańskiego 1920, 10 lutego,
Wojsko Polskie z gen. Hallerem na czele objęto w wieczne posiadanie polskie morze.
Trafnie oddał nastroje panujące wśród zgromadzonych
Francuz pułkownik Allegrini, domagając się polskiego Gdańska. Stwierdził on,
że brzeg obecnie odzyskany
jest tylko połową okna jaką
sobie Polska na świat szeroki otworzyła – ale po otwarciu tej połowy, otwarcie drugiej nastąpić musi.
Tego samego dnia komisja
sejmowa podjęła uchwałę
o budowie portu morskiego
w Tczewie. Uchwalono nawet
na ten cel kredyty, chociaż pomysł nigdy nie doczekał się
realizacji. Niemniej świadczy on o tym, że już w 1920
roku, u progu niepodległości,
doceniono wagę spraw morskich. Otwierając posiedzenie Sejmu Ustawodawczego,
marszałek Wojciech Trąmpczyński powiedział przy powszechny m aplauzie sali:
Na tym pomorskim skrawku
ziemi, na tej wąskiej polskiej
tamie (...) stoi przyszłość nasza (...) I wobec sąsiadów nie
możemy ani na chwilę dopuścić wątpliwości, że skrawka tego bronić będziemy do
ostatniej kropli krwi.
Prawdziwość tej deklaracji
potwierdziły walki w obronie Wybrzeża we wrześniu
1939 roku.

KARTKA Z KALENDARZA
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Wkroczenie wojsk gen. Hallera do Tczewa
Wspomnienia Edmunda Raduńskiego
Dawny Tczew

Fotografia ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

30 stycznia obchodzimy
100. rocznicę powrotu
Tczewa do Polski. Aby
oddać atmosferę tamtych
dni przytoczymy fragment
książki „Zarys historii
miasta Tczewa” z 1927 r.
autorstwa świadka ówczesnych wydarzeń Edmunda
Raduńskiego.
Uroczyste powitanie wojsk polskich przed starostwem (obecnie Urząd Miejski)

D

nia 29 stycznia miało
wkroczyć wojsko polskie. Komitet przyjęcia wojska polskiego wszystko przygotował, zbudowano
pod okiem grencszucu na podwórzu Wł. Lewandowskiego bramy tryumfalne, a gdy
o godzinie 7 rano usunął się
grencszuc, bramy wbudowano (bramy wybudował bezinteresownie A. Paczkowski)
a tablice z nazwami ulic zalepiono polskimi napisami
na papierze. (nalepki z napisem polskim dostarczył bezinteresownie kierownik drukarni ,,Dirschauer Zeitung”
wieczorem dnia 28 stycznia
autorowi, który je przez robotnika Rolnika następnego
dnia z rana rozlepił. Miesiąc
później z polecenia Komendantury wojskowej miejsca
dotychczasowych tabliczek
niemieckich, gdyż papierowe śnieżyca rychło zniszczyła, zajęły tabliczki drewniane. W roku 1924 zastąpiono
tabliczki drewniane blaszanymi z napisami w emalii),
O godz. 10 przed południem
wjechał na stację pociąg pancerny Hallerczyk, wiozący
ze sobą marynarzy. starostę Arczyńskiego i inż. Koeniga. który przejąć miał zarząd

rzeki Wisły. Do południa tłumy publiczności zalegały ulice
30 stycznia i Pocztową wśród
zimna i śnieżycy daremnie.
Dnia następnego wojsko nadeszło. Na rozwidlu ul. 30
stycznia przywitał je na czele obywatelstwa i wielkiego
tłumu zalegającego ulice ks.
Bączkowski i Józef Brzóskowski. Panna Maria Brzóskowska wręczyła wprowadzającemu wojsko Arczyńskiemu
bukiet kwiatów, a panna Janina Orcholska wówczas 9
letnia dziewczynka na talerzu tradycyjny chleb i sól.
Przed starostwem przemówił do wojska i publiczności starosta Arczyński po raz
pierwszy w Tczewie po polsku
na placu publicznym, na rynku zaś Władysław Orcholski.
Wojsko ulokowano w gmachu obecnej Szkoły Morskiej,
gdzie mu obiad gotował rzeźnik Kłos. O godzinie 4 po południu odbyto sic uroczyste
Te Deum w kościele parafialnym (Ks. prałat Sawicki,
staruszek 75-letni, chciał koniecznie śpiewać „Witaj Królowo Nieba" i trzeba było go
przekonać, że to pieśń nieodpowiednia. ), a o godzinie
10 wieczorem raut w Domu
Miejskim.

W międzyczasie marynarze
zerwali łańcuchem z cokoła
zasłonięty workami pomnik
Wilhelma, urywając mu głowę. Pomnik ten Niemcy, ufając swej sile i liczbie, pozostawili byli w mieście mimo
głosów radzących wywieźć
go do mia st pozostał ych
przy Prusach, jak postąpiono w wielu innych miastach.
Była to do pewnego stopnia
prowokacja uczuć polskich,
a czyn marynarzy można
było zrozumieć. Wywołał on
silne oburzenie wśród ludności niemieckiej, szczególnie wśród kolejarzy i urzędników kolejowych, których
na mocy specjalnej umowy Polska na razie przejęła względnie wypożyczyła.
Następnego dnia wybuchł
st rajk na kolei, podt rz ymywany i podsycany przez
wyższych urzędników kolejowych, wzywających nawet urzędników pracujących
na stacjach pomorskich, zajętych już przez wojska polskie,
do przyłączenia się do strajku, za co naczelnik stacji Zielke odwiedził na kilka godzin
areszt policyjny. a urzędniczka p. Lorenz za obraźliwe zachowanie się wobec władz
polskich, przesiedziała jeden

dzień w areszcie. Ruch na kolei o godz. 10 stanął. W czasie
pertraktacyj na starostwie
przedstawiciel urzędników
niemieckich zażądał postawienia pomnika na dawnem
miejscu lub odszkodowania
w złocie, sądząc, te tem sterroryzuje Polaków nie mających dostatecznej obsługi
kolejowej. Groźba jednak wywiezienia wszystkich urzędników w ciągu 24 godzin
na drugą stronę Wisły, o ile
od strajku nie odstąpią, podziałała na rozgorączkowane
umysły uśmierzająco. O godzinie 5 koleje ruszyły.
Kilka dni później, dnia 4 lutego, odwiedził miasto jen. Józef Haller, witany owacyjnie
przez ludność, żyjącą u bramy morza polskiego( wręczyła wiązankę kwiatów jenerałowi panna Krzemieniecka.
Przyjęcie w Tczewie miało być mimo zapału ludności polskiej skromne i mniej
serdeczne niż w Starogardzie, jak stwierdza świadek
naoczny), a sześć dni późnej
był już nad pełnem morzem
w Pucku, gdzie rzucił pamiętny pierścień w fale morskie
na znak zaślubin narodu polskiego z morzem.
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Szopka bożonarodzeniowa przed ratuszem
Małgorzata Mykowska

T

o już tradycja, że przed
tczewskim ratuszem,
pod koniec grudnia, pojawia się szopka bożonarodzeniowa.

O tradycji szopek bożonarod zeniow ych rozmaw ia ł
z dziećmi proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Św. Adam Gadomski. Szopki
wywodzą się z jasełek, czyli
przedstawień narodzenia Jezusa. Początkowo stawiano
je w kościołach, ale od wprowadzenia w 1736 roku zakazu urządzania ich w świątyniach, uległy laicyzacji. Nosili
je kolędnicy oraz stawiane

Fot. Małgorzata Mykowska

Otwarcie szopki nastąpiło 20
grudnia, z udziałem dzieci
z Przedszkola Niepublicznego
„Jarzębinka”. Przedszkolaki
z tej okazji przygotowały występ pełen kolęd i pastorałek.

Otwarciu szopki towarzyszył występ przedszkolaków z „Jarzębinki”
były w domach pod choinką. W XIX wieku z powrotem
wróciły do kościołów. Pojawiają się również na otwartych przestrzeniach: placach,
ulicach.

Po odsłonięciu szopki uczestnic y w ydarzenia przeszli
na plac Hallera, by odsłonić figurkę zimy – replikę
tej, która zdobi szczyt jednej
z kamienic.

Szopk a boż ona rod zen io wa zosta ła prz ygotowana
przez Fabrykę Sztuk, przy
nieocenionej pomocy Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie.

IX Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych
Martyna Link

„N

W czasie przeglądu grupy artystyczne wykonały prezentację sceniczną o tematyce bożonarodzeniowej, zaś wspólne
śpiewanie kolęd wprowadziło słuchaczy w atmosferę zblliżających się świąt. Adam
Urban wiceprezydent Tczewa oraz Julita Jakubowska
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli
wszystkim gościom życzenia
spokojnych, radosnych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Fot. Mrtyna Link

ieśmy dobrą nowinę” pod tym hasłem
odbył się Przegląd
Jasełek Bożonarod zenio w ych, w którym zaprezentowały się grupy teatralne
z ośrodków wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, seniorzy
i dzieci.

W przeglądzie zaprezentowały się artyści z następujących placówek: Środowiskowe Domy Samopomocy
MOPS, Świetlica Środowiskowa PKPS, Dom Samopomocy w Rudnie, Środowiskowy Dom Samopomocy MOPS
w Starogardzie Gdańsk im, Zespół Opiekuńcz y
MOPS, Dom Samopomocy

w Damaszce, Dom Samopomocy w Pelplinie, Klub Samopomocy „Przyjazna Dłoń”.

Imprezie towarz ysz yła wystawa prac o tematyce
świątecznej.

Gośćmi zaproszony mi
na to wydarzenie byli: dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2,
zespół tańca hip-hop oraz słuchacze ze Studium Wokalno –
Aktorskiego im. Danuty Baduszewskiej w Gdyni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent
Mirosław Pobłocki.
Realizatorzy to: Polski Komitet Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie.
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Tczewianie przy wspólnym stole
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Już po raz siedemnasty
tczewianie spotkali się
na miejskiej wigilii.
Podzieliliśmy się opłatkiem
i zasiedliśmy przy wspólnym stole.

S

p ot k a n ie o dbył o się
w niedzielę 15 grudnia
w parku Centrum Kultury i Sztuki. Na scenie rozbrzmiewały kolędy i pastorałki.
Wystąpili m.in. młodzi podopieczni Agaty Sowy. Usłyszeliśmy Kornelię Poskrobko, Alicję Fallińską, Jakuba Fredę,
Wiktorię Sawczuk, Antoninę Liss. Kolędy śpiewał również Michał Olejnik. Tczewscy
harcerze tradycyjnie podzielili się Betlejemskim Światełkiem Pokoju.
W miejskiej wigilii uczestniczył
m.in. biskup pelpliński ks. Ryszard Kasyna. Życzenia złożył
tczewianom także prezydent
Mirosław Pobłocki, oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn. Prezydent podkreślił,

że nadchodzący 2020 r. będzie dla Tczewa szczególny –
świętować będziemy 760-lecie nadania praw miejskich
oraz 100-lecie powrotu Tczewa do Polski.
Po życzeniach i błogosławieństwie ze sceny znowu popłynęły kolędy, a uczestnicy wigilii dzielili się opłatkami.
Tczewskie spotkanie opłatkowe adresowane jest do
wsz ystkich mieszkańców,
a także do tych, którzy w tym
czasie odwiedzają nasze miasto. Rów nież w t y m roku
na spotkanie przybyło wielu mieszkańców. Tym razem
dla wszystkich przygotowane zostały miejsca przy stole
i wspólny posiłek. Młodzież
z Zespołu Szkół Ekonomicznych roznosiła uczestnikom
spotkania barszcz z pasztecikami, bigos i ciasta oraz pierniczki. Te ostatnie przygotowały dzieci z Niepublicznego
Przedszkola Pan Słonik.
Wigilijne potrawy przygotowali tczewscy restauratorzy,
słodkości zaś domy pomocy społecznej. W organizacji spotkania pomogli liczni
sponsorzy.

ZOBACZ TEŻ STR. 8
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Prochownia na terenie dawnych koszar
Szukamy informacji i dokumentów o ofiarach

J

esienią 1939 roku na terenie tczewskich koszar
wojskow ych doszło do
zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu. Po zajęciu Tczewa, 2 września 1939 roku,
niemieccy okupanci dokonywali licznych aresztowań,
m.in. wśród inteligencji Tczewa. W wyniku tych represji,
po kilkudziesięciu osobach
zaginął wszelki ślad.
Na podstawie relacji świadków tych wydarzeń, w październiku 1945 r. przeprowadzono na terenie koszar
wojskow ych Tczew ie ekshumację – w miejscu, gdzie
prawdopodobnie znajdowała się prochownia. Odkryto
wówczas w dwóch dołach-grobach szczątki 57 osób zamordowanych przez okupanta
strzałem z broni w potylicę.
Pogrzeb tych ofiar odbył się
1 listopada 1945 roku.
Z informacji pozyskanych od
starszych mieszkańców Tczewa, wynika, że w latach 70.

XX wieku natrafiono na kolejne groby. Nic więcej jednak, poza społecznym przek a z em, na ten temat n ie
wiadomo. Dostępna literatura jest w tym temacie uboga.

Mapa poglądowa terenów dawnej jednostki wojskowej wrysowanej w obecny
plan miasta Tczewa

Informacje prosimy przekazywać
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
– do Sekcji Historii Miasta (ul, J. Dąbrowskiego 6,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00),
tel. 572 779 199, shm@biblioteka.tczew.pl

W związku z tym, prosimy
o kontakt świadków lub osoby, które np. z przekazów rodzinnych, dysponują informacjami, w którym dokładnie
miejscu odbywały się ekshumacje, gdzie jeszcze znajdować się mogą ludzkie szczątki.
Być może ktoś posiada dokumenty lub zdjęcia z tamtego
okresu. Prosimy o wszelkie
informacje, w tym również
o lokalizacji samej prochowni, o której istnieniu wiemy
z relacji osób przeprowadzających ekshumację jesienią
1945 r., a którego to miejsca
nie jesteśmy obecnie w stanie
ustalić w terenie. Te informacje przybliżą nas do uzyskania pełnej wiedzy na temat
losów ofiar niemieckiej agresji na Tczew.

Ważniejsze rocznice i jubileusze roku 2020

R

ok 2020 – to rok stulecia niepodległości na Pomorzu, czyli powrotu
miast i wsi pomorskich do
Polski, po blisko 150 latach
pruskiej niewoli. To również
setna rocznica powołania
Państwowej Szkoły Morskiej
w Tczewie. To też setna rocznica urodzin Świętego Jana
Pawła II. To także 100. lecie
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej (15/16.08.1920). 760 lat
temu Tczew uzyskał prawa
miejskie.

Setne rocznice
10 stycznia 1920 roku –
w Sali Zegarowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu
– doszło ratyfikacji

Traktatu Wersalskiego
pomiędzy zwycięskimi
aliantami i pokonanymi
Niemcami
17 stycznia 1920 – przejmowanie Pomorza od administracji pruskiej za „pomocą” żołnierzy Frontu
Pomorskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera
18 stycznia 1920 r. – wkroczenie Dywizji Pomorskiej
do Torunia, wyznaczonego na stolicę nowego Województwa Pomorskiego
24 stycznia 1920 r. – setna
rocznica urodzin Lecha
Bądkowskiego w Toruniu
30 stycznia 1920 r. – wejście
wojsk Frontu Pomorskiego i oswobodzenie Tczewa

4 lutego – wizyta gen. Józefa Hallera w Tczewie
10 lutego – 1920 r. – Zaślubiny Polski z morzem
w Pucku
17 czerwca 1920 roku – powołanie Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie

Kolejne rocznice
50. rocznica powstania Uniwersytetu Gdańskiego –
20 marca 1970
50. rocznica Wydarzeń Grudniowych (14-19 grudnia
1970)
40. rocznica Porozumień
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”
– 31 sierpnia 1980

30. rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego
– 27 maja 1990
20. rocznica reform ustrojowych rządu Jerzego Buzka – z 1998 roku
20. rocznica śmierci Zdzisława
Jaśkowiaka (1949-2000),
działacza „Solidarności”
oraz Kościoła, współtwórcy samorządu miasta Tczewa, b. wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
10. rocznica katastrofy smoleńskiej – 10 kwietnia
2010, w tym śp. Macieja
Płażyńskiego, b. Marszałka Sejmu (1997-2001),
blisko związanego i zasłużonego dla Tczewa

Jan Kulas

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Z młodzieżą
o przedsiębiorczości

9 stycznia do Domu Przedsiębiorcy przybyli
uczniowie Zespołu Szkół Budowalnych klas I FG
technik budownictwa oraz II C technik spedytor
w ramach lekcji przedsiębiorczości pod opieką
Ewy Boryczko i Agnieszki Rajek.

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

P

rezentację o działalności Domu Przedsiębiorcy
przygotował Kierownik
Biura Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Tczewie Pan Krystian
Jend r zejew sk i. Omów io no m.in. historię powstania oraz zakres działalności
Domu Przedsiębiorcy. Przybliżono również uczniom tematykę tworzenia własnej
firmy, w szczególności przy
pomocy środków zewnętrznych jak również wsparciu
inkubatora przedsiębiorczości mieszczącego się w Domu
Przedsiębiorcy.
Ponadto młodzież miała okazję zobacz yć pomieszczenia Inkubatora Przedsię biorczości oraz coworkingu
użytkowanego przez lokalnych freelancerów. Przedstawiono też uczniom ofertę

bezpłatnych porad i konsultacji dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą.
Jeśli wasza szkoła miała by
ochotę skorz ystać z oferty Domu Przedsiębiorcy to
serdecznie zapraszamy do
współpracy w zakresie kolejnych spotkań edukacyjnych
z młodzieżą w tematyce rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym tworzenia
biznesplanu oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
na prowadzenie działalności
gospodarczej.
W najbliższym czasie planowane są nowe spotkania dla
młodzieży szkół średnich,
pod kątem przygotowania biznesplanu w ramach konkursu
„Mój Biznesplan 2020”.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE NA NASZEJ
STRONIE: WWW.DP.TCZEW.PL

miasta

17

Zapłać podatki
na mikrorachunek

O

d 1 stycznia 2020 r. większość
rachunków urzędów
skarbowych do wpłat
zobowiązań podatkowych
zostanie zastąpiona przez
indywidualny rachunek
przypisany do każdego
podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim
posługiwać wszyscy, którzy
mają numer PESEL lub NIP
i płacą podatki. Nie ma tu
znaczenia ani forma prawna
prowadzonej działalności ani
wielkość przedsiębiorcy. Swój
mikrorachunek generujesz
posługując się:
› numerem PESEL – jeśli
jesteś osobą fizyczną, która
nie prowadzi działalności
gospodarczej lub nie jest
płatnikiem VAT,
› numerem NIP – jeśli jesteś:
osobą fizyczną, która
prowadzi działalność
gospodarczą, płatnikiem
VAT, osobą fizyczną,
nieobjętą rejestrem PESEL,
która jest podatnikiem
na podstawie odrębnych
przepisów (na przykład
cudzoziemcem).

To oznacza, że należności
podatkowe z tytułu PIT, CIT
i VAT zapłacisz zawsze na ten
sam rachunek – przypisany
tylko do ciebie lub twojej firmy.
Ten numer nie zmieni się nawet
gdy ty zmienisz adres
zamieszkania, urząd skarbowy
czy nazwisko. Dzięki mikrorachunkowi nie będzie trzeba
sprawdzać numeru rachunku
urzędu skarbowego przed
każdą płatnością. Swój
mikrorachunek, jeśli nie
będziesz go pamiętać,
wygenerujesz online – w dowolnym czasie i w każdym
miejscu.
SPRAWDŹ NUMER SWOJEGO
MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO:
WWW.PODATKI.GOV.PL/
GENERATOR-MIKRORACHUNKUPODATKOWEGO/
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Rowerowe plany na 2020 rok
Grzegorz Pawlikowski

ZESPÓŁ DS. POLITYKI
ROWEROWEJ W TCZEWIE
Urząd Miejski w Tczewie
pl. Piłsudskiego 1
tel. 58 77 59 428,
e-mail: rowery@um.tczew.pl
rower.tczew.pl
facebook.com/mdrtczew

Infrastruktura
Sieć dróg rowerowych w Tczewie w ostatnich latach się rozrosła do 25,7 km. Ruch rowerowy wzrósł o 58 proc. między
2013 a 2019 rokiem. Jednak
nie na wszystkich trasach
można bezpiecznie poruszać
się rowerem. W tym roku powstanie ważny odcinek drogi dla rowerów na ul. Gdańskiem. Tym samy mieszkańcy
Suchostrzyg oraz os. Garnuszewskiego będą mieli drugą alternatywną trasę dojazdową na Stare Miasto oraz
na bulwar. Budowa drogi rowerowej w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerzystów oraz
zamknie proces przebudowy
całej ul. Gdańskiej.
Na 2020 rok planujemy zakończyć rozpoczętą już budowę Wiślanej Trasy Rowerowej
R-9 w Tczewie. W bieżącym
roku powstanie ostatni odcinek trasy na ul. Łąkowej. Projekt ma charakter turystyczny, ale jego główną korzyścią
będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy Osiedlem Staszica a resztą miasta.

Edukacja
Kontynuujemy w tym roku
trzy z naszych sztandarowych
działań edukacyjnych: „Rowerowy Maj”, „Rowerem do
Pracy”, „Edukacja rowerowa
dzieci w szkołach” oraz rozpoczynamy dwa kolejne, bliźniacze działania: „Kampania edukacyjna promująca mobilność
aktywną w przedszkolach”
oraz „Kampania edukacyjna
promująca mobilność aktywną w szkołach (klasy 0-3)”.
„Rowerowy Maj” odbędzie się
już po raz piąty. W zeszłym
roku udział wzięło 10 szkół,
t j. ponad 5 200 uczennic
i uczniów. „Rowerowy Maj”
jest świetnym narzędziem do
nauczania mobilności w mieście. W ramach tej kampanii dzieci jeżdżą do szkoły
na rowerze, na hulajnodze,
deskorolce czy rolkach. Akcja
bardzo mocno stawia na zaangażowanie rodziców, którzy wraz ze swoimi dziećmi na cały miesiąc zmieniają
swoje nawyki transportowe.
Wysoka frekwencja pokazuje,
że zmiana taka jest możliwa.
Tegoroczne wydanie „Rowerem do Pracy” ruszy już 30
marca (2 tyg. wcześniej rusza rejestracja). IV edycja
konkursu zakończy się 4 października br. Nie planujemy
w tej edycji większych zmian
w zasadach konkursu. Podobnie jak rok temu uczestnicy
konkursu będą mogli zbierać
punkty i wymieniać je na nagrody. W zeszłorocznej edycji
udział wzięło 500 uczestników i uczestniczek z 54 firm,
którzy pokonali 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 konkursowi zaoszczędziliśmy 87
300 kg CO2! Celem konkursu
jest zachęcenie pracowników
firm do regularnych podróży do i z pracy rowerem. Konkurs promuje zdrowy stylu
życia i komunikację rowerową wśród pracowników firm.

Od 2018 roku we współpracy
z Fundacją To i Co – Tczewscy Kurierzy Rowerowi prowadzimy edukację rowerową
dzieci w szkołach podstawowych. W tym roku przymierzamy się do wypracowania
modelu Tczewskiej Karty Rowerowej, przeprowadzeniu
kampanii promującej kartę
rowerową w szkołach w Tczewie oraz realizacji programu
mającego na celu utrwalenie
przez dzieci wiedzy zdobywanej w trakcie przygotowań do
egzaminu na kartę rowerową
poprzez realizację zajęć w ruchu ulicznym.
Każdy rower młodego uczestnika warsz tatów przejdzie obowiązkow y serwis.
Sama edukacja rowerowa
jest bardzo ważnym elementem, który uzupełnia egzamin na kartę rowerową oraz
ugruntowuje zdobytą wiedzę
i umiejętności. Prowadzone
przez nas szkolenia kształtują prawidłowe postawy i zachowania w ruchu drogowym.
Dzięki tym zajęciom uczymy dzieci kultury współżycia z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Od pierwszej
edycji zrealizowaliśmy blisko
200 godzin zajęć w szkołach
i tyle samo uczniów i uczennic wzięło w nich udział.
Kampanie edukacy jne dla
szkół i przedszkoli będą miały na celu zmniejszenie odsetka dzieci dowożonych samochodem do przedszkoli.
Kampania będzie prowadzona od marca do czerwca 2020
r. Program edukacyjny będzie
polegał na prowadzeniu zajęć
na podstawie opracowanych
scenariuszy oraz nagradzaniu
naklejkami dzieci za docieranie do i z przedszkola/szkoły rowerem, hulajnogą, pieszo
oraz autobusem. Ćwiczenia
będą 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. Będą
to pierwsze kampanie, które
obok roweru będą również zachęcały do korzystania z ruchu
pieszego oraz autobusu.

Konsultacje
Na przełomie marca i kwietnia zapraszamy do wspólnego przeglądu ścieżek i dróg
rowerowych. Zbiorowy głos
mieszkańców Tczewa wesprze zespół w monitorowaniu ewentualnych defektów
na ścieżkach rowerowych, co
przyspieszy proces napraw
i zmian. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców. Usterki i potrzeby można zgłaszać
na bieżąco drogą mailową,
przez stronę facebookową
czy bezpośrednio w Urzędzie
Miasta.

Rower Metropolitalny
W 2019 roku funkcjonował
System Roweru Metropolitalnego MEVO. Z floty rowerów
wspomaganych elektrycznie
korzystało ponad 5200 mieszkańców i mieszkanek naszego
miasta. Rowery były wypożyczone 104 tys. razy i pokonały
340 tys. km. Popularność systemu w Tczewie była ogromna. Niestety z uwagi na problemy związane z nieprawidłową
realizacją kontraktu, umowa
z operatorem systemu została
rozwiązana.
Planujemy wspólnie z całą metropolią ogłosić nowe postępowanie przetargowe i wybrać
nowego operatora systemu.
Wierzymy, że jeszcze w tym
roku mieszkańcy naszego miasta będą mogli ponownie zacząć korzystać z MEVO.

Wydarzenia
W trzecim kwartale znów ruszą
działania pod hasłem „MIŁO!”
na rzecz zrównoważonego
transportu miejskiego.

20

miasta

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

/2020

STYCZEŃ

Uchwała nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019
UCHWAŁA

Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r.
poz. 506 ze zm.) i art. 263 ust.
2, 4 i 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r.
poz. 869 ze zm.) – Rada
Miejska w Tczewie,
po zasięgnięciu opinii Komisji
Polityki Gospodarczej i Komisji
Finansowo-Budżetowej
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wykaz wydatków
budżetu miasta, których
niezrealizowane kwoty nie
wygasają z upływem roku
budżetowego 2019 oraz
ostateczny termin ich
dokonania, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Ustala się plan finansowy
wydatków budżetu miasta,
o których mowa w § 1,
zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza
się Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
publikacji w biuletynie
informacyjnym „Panorama
Miasta”.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
ZENON DREWA

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2019 r. kierownik Biura Planowania
Przestrzennego złożyła wniosek o ujęcie w wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
zadania pn.: „Sporządzenie trzech miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w rejonie miasta
Tczewa: ul. Warsztatowej, rejonie osiedla Piotrowo-Bajkowe, rejonie Jagiellońska – Rokicka” w kwocie 30.918
zł, uzasadniając przesunięcie terminów wykonania
poszczególnych etapów umowy zbyt obszernym
zakresem dokumentów do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz
uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez miasto.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono
na dzień 30 czerwca 2020 rok.
W dniu 25 listopada 2019 r. naczelnik Wydziału
Gospodarki Mieniem Komunalnym złożyła wniosek
o ujecie w wykazie wydatków, które nie wygasają
z upływem 2019 roku czterech zadań bieżących:
1. „Podział nieruchomości gruntowych położonych
przy ul. Rokickiej, celem wydzielenia samodzielnej
działki budowlanej” na kwotę 3.500 zł.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono
na dzień 31 marca 2020 rok.
2. „Wykonanie prac geodezyjnych polegających
na wznowieniu znaków granicznych nieruchomości
położonych w Tczewie przy ul. Spółdzielczej”
na kwotę 1.968 zł.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono
na dzień 31 marca 2020 rok.
3. „Podział nieruchomości gruntowych położonych
przy ul. Brzozowej, celem wydzielenia działki na
poprawę warunków zagospodarowania przyległej
nieruchomości” na kwotę 2.089 zł.
Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono
na dzień 31 marca 2020 rok.
4. Podział nieruchomości gruntowych położonych przy
ul. Piotrowo celem wydzielenia samodzielnej działki
budowlanej” na kwotę 2.706 zł.
Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono na dzień
30 kwietnia 2020 rok.
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym uzasadnił,
że wszczął procedurę sprzedaży w trybie przetargowym
gdzie jednym z etapów przygotowania nieruchomości
do sprzedaży jest wydzielenie przez geodetę gruntu,

gdzie czynności geodezyjne związane z podziałem
nieruchomości trwają około 6 miesięcy.
W dniu 28 listopada 2019 r. dyrektor Fabryki Sztuk złożyła
wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają
z upływem 2019 roku zadania pn.: „Wykonanie urządzenia
multimedialnego (piramidy holograficznej) na wystawę
„Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek” w kwocie 1.000
zł. Przesunięcie zadania spowodowane jest względami
technicznymi oraz zmianą terminu otwarcia wystawy.
Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono na dzień
31 marca 2020 rok.
W dniu 10 grudnia 2019 r. dyrektor Fabryki Sztuk złożyła kolejny
wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają
z upływem 2019 roku zadania na wydruk publikacji pn.:
„Aleksander Sculteti, przyjaciel Mikołaja Kopernika. Szesnastowieczna rzeczywistość w kontekście wielkich uczonych”
w kwocie 10.000 zł. Przesunięcie zadania spowodowane jest
względami technicznymi. Ostateczny termin wykonania
wydatku ustalono na dzień 31 marca 2020 rok.
W dniu 29 listopada 2019 r. naczelnik Wydziału Edukacji
złożyła wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie
wygasają z upływem 2019 roku zadania pn.: „Opracowanie
analizy finansowo-organizacyjnej sieci szkół i placówek
oświatowych w Gminie Tczew” w kwocie 18.450 zł.
Umową z dnia 10 października 2019 r. na ww. usługi Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej miała przygotować analizę,
która miała uwzględniać także środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Tczew w 2019r. i aby takie dane
uwzględnić w opracowaniu konieczne jest przesunięcie
terminu wykonania usługi. Ostateczny termin wykonania
wydatku ustalono do 30 kwietnia 2020 rok.
W dniu 29 listopada 2019 r. dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych złożył wniosek o ujecie w wykazie wydatków,
które nie wygasają z upływem 2019 roku dwóch zadań
bieżących i dwóch zadań inwestycyjnych:
1. „Remont budynku na potrzeby Karty Miejskiej oraz
zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ” o wartości 70.000 zł.
Z uwagi na to, że dotychczasowy najemca budynku miał go
opuścić do końca czerwca 2019 r., a nie dotrzymał tego
terminu budynek został opuszczony dopiero w dniu
02.12.2019r. W związku z tym zasadnicza część prac
remontowych, pierwotnie przewidzianych do realizacji
na bieżący rok, będzie musiała zostać zrealizowana w roku
2020, stąd niezbędnym jest przeniesienie środków na
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zakończenie realizacji zadania w roku przyszłym. Ostateczny termin wykonania
zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2020 roku.

1. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ul.
Elżbiety 19B” w kwocie 438.002 zł.

2. „Remont pomieszczeń i korytarza w części administracyjnej budynku-odmalowanie pomieszczeń i zabudowa instalacji wentylacyjnej” o wartości
96.000 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartej umowy wyznaczono
do dnia 15.12.2019r. Rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych za wykonanie
przedmiotu umowy nastąpić może po dokonaniu odbioru końcowego.
Procedury odbiorowe można rozpocząć w terminie do 21 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.

W dniu 29.11.2019r. Zakład zawarł umowę nr 33/2019/U na wykonanie usługi
remontu pomieszczeń w części administracyjnej. Zakres rzeczowy dokumentacji
projektowej nie przewidywał wykonania prac towarzyszących, niezbędnych
do prawidłowego wykonania termomodernizacji, a których wykonanie jest
możliwe po jej zakończeniu dla poprawy estetyzacji pomieszczeń wewnętrznych budynku. Czas realizacji prac remontowych objętych przedmiotową
umową jest ściśle zależny od terminów zakończenia poszczególnych zakresów
prac związanych z trwającą termomodernizacją budynku, stąd część z nich
będzie można wykonać dopiero w przyszłym roku. W związku z czym niezbędne
jest przeniesienie środków na zakończenie realizacji remontu w roku przyszłym.
Ostateczny termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2020 roku.
3. „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa
parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie
(zaprojektuj i wybuduj)” o wartości 3.002.280 zł.
W trakcie realizacji przez Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg
w Tczewie zadania inwestycyjnego, polegającego na zaprojektowaniu
i wybudowaniu parkingu wielopoziomowego, na wykonanie którego Zakład
podpisał umowę nr 36/2018/U z dnia 5 listopada 2018 r. z Wykonawcą – firmą
CBŻ Pszczółki Sp. z .o.o., wystąpił o szereg okoliczności uniemożliwiających
rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w związku z przedłużającą się
procedurą wydania decyzji pozwolenie na budowę.
W dniu 31.10.2019 r. Starosta Tczewski wydał ponownie Decyzję nr 1.98.2019
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
parkingu wielopoziomowego. W dniu 13.11.2019 r. w odpowiedzi na wniosek
Gminy Miejskiej Tczew Starosta Tczewski porozumieniem WB.6740.1.98.2019
nadał wymienionej wyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu
15.11.2019 r. Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji robót budowlanych. Mimo to zasadnicza cześć prac budowlanych realizowana będzie w 2020
roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym. Ostateczny termin
wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2020 roku.
4. „Termomodernizacja budynku ZUK” o wartości 894.362 zł.
Z uwagi na długi proces weryfikacji procedury postępowania o zamówienie
publiczne przez Urząd Marszałkowski, przetarg nieograniczony na wykonanie
robót budowlanych został ogłoszony dopiero w sierpniu, a jego rozstrzygnięcie
nastąpiło w dniu 18.09.2019 r., co znacznie skróciło czas przewidziany na
realizację tego zadania. Mimo, iż Wykonawca przystąpił do realizacji prac
niezwłocznie po podpisaniu Umowy, to w trakcie wykonywania prac okazało
się, że ich zakres i stopień skomplikowania, a także konieczność dostosowania
się przez Wykonawcę do grafiku pracy Zakładu (realizowania robót budowlanych w godzinach funkcjonowania Zakładu), uniemożliwiły zakończenie całej
inwestycji w terminie wymaganym umową. Końcowy etap prac budowlanych
będzie musiał zostać zrealizowany w 2020 roku w związku z czym niezbędne
jest przeniesienie środków na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego
w roku przyszłym. Ostateczny termin wykonania zadania ustalono na dzień
30 czerwca 2020 roku.
W dniu 3 grudnia 2019 r. naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
złożył wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem
2019 roku pięciu zadań inwestycyjnych:

Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać zrealizowane w 2020 roku
w związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym.Ostateczny termin
wykonania wydatku ustalono do 28 lutego 2020 rok.
2. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na osiedlu Prątnica” w kwocie
143.963 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartej umowy wyznaczono
do dnia 16.12.2019r. Rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych za wykonanie
przedmiotu umowy nastąpić może po dokonaniu odbioru końcowego.
Procedury odbiorowe można rozpocząć w terminie do 21 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych. Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać
zrealizowane w 2020 roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie
środków na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym.
Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 28 lutego 2020 rok.
3. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji deszczowej
w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie” w kwocie 21.095 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartej umowy wyznaczono
do dnia 23.12.2019r. Rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych za wykonanie
przedmiotu umowy nastąpić może po dokonaniu odbioru końcowego.
Procedury odbiorowe można rozpocząć w terminie do 21 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych. Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać
zrealizowane w 2020 roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie
środków na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym.
Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 28 lutego 2020 rok.
4. „Rewitalizacja-modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja
Centrum Wspierania Rodziny” w kwocie 775.314 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartej umowy wyznaczono
do dnia 15.12.2019r. Rozliczenie Wykonawcy robót budowlanych za wykonanie
przedmiotu umowy nastąpić może po dokonaniu odbioru końcowego.
Procedury odbiorowe można rozpocząćw terminie do 21 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych. Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać
zrealizowane w 2020 roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie
środków na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym.
Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 28 lutego 2020 rok.
5. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie”
w kwocie 2.972.044 zł.
Z uwagi na warunki atmosferyczne i reżim technologiczny prace nie mogą być
kontynuowane. Zadanie będzie musiało zostać zrealizowane w 2020 roku
w związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym. Ostateczny termin
wykonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2020 rok.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne
Skarbnik Miasta
HELENA KULLAS
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Boże Narodzenie w polskiej tradycji
CZĘŚĆ OSTATNIA

Święta Bożego
Narodzenia
Noc narodzin Pana Jezusa
była niezwykle radosna i tą
radość starano się okazywać
w różny sposób. Gdy skończyła się wigilijna wieczerza, należało wypędzić dusze zmarłych osób z domu. Czyniło się
to w sposób hałaśliwy, stąd petardy, wystrzały czy uderzanie w garnki. Następnie rodzina, a przynajmniej jeden
jej reprezentant, uczestniczył
w pasterce, czyli mszy świętej odprawianej o północy z 24
na 25 grudnia, a upamiętniającej oczekiwanie i modlitwę
pasterzy zmierzających do
Betlejem. Wychodząc na pasterkę, nie gaszono światła
w izbie. Odbywały się wyścigi;
kto pierwszy pojawił się na pasterce, miał zapewnione powodzenie we wszystkich pracach
gospodarczych i dobre plony.
Strojono sobie żarty podczas
mszy świętej, np. wlewano
atrament do kropielnic, zszywano ubrania modlących się.
Z chóru rzucano w wiernych
grochem, co miało zapewnić
im urodzaj i wszelką pomyślność. Pierwszy dzień świąt
miał charakter rodzinny. Drugi – to z kolei wspomnienie św.
Szczepana, pierwszego męczennika, który został ukamienowany. Święcono owies oraz
obrzucano księdza ziarnami

Fot. Rafał Grzenkowski

Do 2 lutego w kamienicy
Fabryki Sztuk
przy ul. Podmurnej 15
można zwiedzać wystawę,
na której zostały przybliżone
zwyczaje związane z Bożym
Narodzeniem.

Fot. Rafał Grzenkowski

Kamila Gillmeister
komisarz wystawy
Fabryka Sztuk

Podłaźniczka nad wigilijnym stołem – fragment wystawy

Atrybuty kolędnicze na wystawie

zbóż, wspominając w ten sposób śmierć męczennika.

i tkanin. Szopki w y wodzą
się z jasełek, czyli przedstawień narodzenia Pana Jezusa.
Początkowo stawiano je w kościołach, ale od wprowadzenia
w 1736 roku zakazu urządzania ich w świątyniach, uległy
laicyzacji.

Świąteczne ozdoby
Choi n k a je s t n ajc z ę ś c iej
spot ykaną ozdobą, znaną
w Niemczech już w XV wieku. Do Polski przywędrowała
dopiero na przełomie XVIII
i XIX wieku. Początkowa pojawiła się w bogatych domach,
dopiero później (lata 20. XX
wieku) znacznie się rozpowszechniła. Na Pomorzu znana była w XIX/X X wieku.
Choinkę ścinano wcześnie
rano. Drzewko przystrajało się 24 grudnia, a czynność
tę należało zakończyć przed
zmrokiem. Własnoręcznie
wykonane ozdoby, które oznaczały dary Boże, jakie pojawiły się na świecie wraz z narodzinami Jezusa to: papierowe
łańcuchy, słodycze, światy
– ozdoby z opłatka, owoce,
św ieczk i – prz y pomina ły
o przyjściu na świat Chrystusa – światłości świata.
Z kolei pod ła źniczka jest
o z d ob ą z g a ł ą z e k j o d ł o wych, przystrojona jabłkami, orzechami, kolorową bibułą, wstążkami i „światami”.
Miała właściwości magiczne,
chroniła przed złymi mocami.

Kolędnicy
Kolędnik – to osoba, która w okresie św iąt

bożonarodzeniow ych chodzi po wsi od domu do domu
i składa domownikom życzenia, zapewniające zdrowie,
życie, powodzenie w gospodarce, dobre zamążpójście lub
ożenek. Kolędnicy zaczynali
obchodzić zagrody w trzecią
niedzielę adwentu, który zaczyna się 8 grudnia. Wędrówki wszystkich grup kolędników trwały aż do święta Matki
Bożej Gromnicznej, czyli do
2 lutego. Większość grup kolędniczych różniła się między sobą elementami strojów
i jakością przedstawień. Wyróżnić można grupy z kozą,
grupy z konikiem, grupy z turoniem. Istnieje podział terytorialny kolędników m.in.
na: gwiazdki lub gwiżdże na
Pomorzu, podłaźników na
południu Polski, kawalerów
w Małopolsce. Dawniej w podziękowaniu za kolędę zapraszano kolędników na lekki poczęstunek lub obdarowywano
małym datkiem.

Szopki
Na Pomor z u ob chod z o ny jest też zwyczaj chodzenia z szopką od pierwszego
dnia adwentu. Obecny wygląd szopki odbiega od pierwowzorów. Najstarsze z nich,
noszone przez szopkarza na
szelkach, miały we wnętrzu
prostej stajenki ruchome kukiełki wykonane z papieru
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Uwiecznij Tczew na fotografiach
prace posłużą do wykonania kalendarza
na 2021 rok.

Fot. Krzysztof Małkiewicz

Konkurs ma charakter otwarty. Prace
konkursowe należy przesłać na adres:
sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć do
Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 30 października 2020 r. z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Zdjęcie promujące nasze miasto w tegorocznym kalendarzu miejskim w styczniu

Małgorzata Mykowska

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
ogłosił siódmą edycję konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie
– KALENDARZ 2021”. Przewidziana pula
nagród finansowych to 3,5 tys. zł.

T

ak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku.
Mogą to być fotografie przedstawiające
ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie
muszą być wykonane w 2020 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie

Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub
w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30x20 cm.
Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych uwzględniających
wszystkie pory roku, które wcześniej nie
były nigdzie publikowane ani zgłaszane
do innych konkursów.
Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem
zdjęcia, uwzględniającym porę roku, datę
i miejsce jego wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie
jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę
zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik
do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony www.wrotatczewa.pl

Nabór na świąteczny jarmark
W lutym Fabryka Sztuk prowadzi nabór
na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie
się 28-29 marca na tczewskiej Starówce.
głaszać mogą się osoby prywatne, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, którzy
oferują do sprzedaży artykuły spożywcze (wymaganie są dodatkowe pozwolenia) oraz przemysłowe, np. ozdoby, biżuterię, wyroby rękodzielnicze, związane ze
zbliżającymi się świętami. W przypadku
dużej liczby wniosków, do których należy
załączyć 3 zdjęcia asortymentu, zostanie
dokonany wybór propozycji najtrafniejszych dla charakteru wydarzenia.

REGULAMIN I FORMULARZ:
WWW.PCHLITARG.TCZEW.PL.

Fot. Dariusz Śliwiński
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