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P

race związane z remontem ul. Gdańskiej
już się zakończyły, w październiku zrealizowany został ostatni etap inwestycji
– oświetlenie. Mimo zakończenia zadania, ul. Gdańska jeszcze się zmieni. Dzięki nowym nasadzeniom zieleni, ulica stanie się jedną z najładniejszych w Tczewie.
Część nasadzeń już wykonano, jednak ze
względu na nadchodząca zimę – zieleń
i kwiaty będziemy mogli podziwiać dopiero wiosną.

Piotrowo – dworek na sprzedaż

R

ozpoczęła się procedura przygotowania
do przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Piotrowo 4. Nieruchomość jest
zabudowana budynkiem handlowo-usługowym (dawny dworek). Pierwszym krokiem było przyjęcie przez radnych, na październikowej sesji, uchwały pozwalającej
przyszłemu dzierżawcy na prawo pierwokupu. Przyznanie pierwszeństwa jest uzasadnione koniecznością poniesienia przez
dzierżawcę znacznych nakładów na remont i dostosowanie budynku do stanu
używalności. Przetarg na dzierżawę planowany jest wiosną 2021 r.
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i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Coraz jaśniej i oszczędniej
Małgorzata Mykowska

Ponadto jeszcze w tym roku wymiana źródeł światła nastąpi
na terenie placu zabaw przy ul.
Jedności Narodu oraz na terenie zielonym w rejonie ul. Czerwonego Kapturka i Kubusia Puchatka. Łącznie zostanie tam
wymienionych 51 opraw. Koszt
zadania to ok. 20 tys. zł.

S

W pierwszej połowie sierpnia wymienionych zostało 36
opraw oświetlenia ulicznego
przy al. Zwycięstwa – na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Niepodległości, teraz
czas na kolejne. Obecnie realizowany jest II etap inwestycji,
który obejmuje pozostałą część
al. Zwycięstwa – odcinek od

Fot. Martyna Link

ystematycznie wymieniane jest miejskie
oświetlenie uliczne na
ledowe energooszczędne. Dodatkową atrakcją jest podświetlenie wiaduktu przy ul. Wojska Polskiego.

skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Gdańskiej, wraz z
łącznikiem do ul. Jedności Narodu. Wymienionych zostanie
31 opraw, koszt to 42 tys. zł.

Planowana oszczędność energii elektrycznej wyniesie ok. 50
proc. – co oznacza, że inwestycja powinna się zwrócić w ciągu ok. 5 lat.

W listopadzie, na wiadukcie
przy ul. Wojska Polskiego zamontowane zostały naświetlacze RGB. Zakres prac obejmował montaż dwóch urządzeń
na łuku mostu oraz na latarniach od strony sklepu wędkarskiego przy ul . Wojska Polskiego i przy wjeździe na ul.
Targową. Dzięki temu nocą
wiadukt jest pięknie, kolorowo oświetlony.

Toaleta na bulwarze już gotowa
Martyna Link

pomieszczenia. Dodatkowo
na panelu wejściowym toalety umieszczone są trzy lampki kontrolne, określające stan
toalety. Światło zielone wskazuje, że urządzenie jest dostępne; czerwone, że ktoś przebywa wewnątrz; żółte, że toaleta
jest nieczynna.

Na

bulwarze nadwiślańskim została
zamontowana automatyczna toaleta, 3-stanowiskowa (damska, męska oraz
dla osób niepełnoprawnych).

Fot. Martyna Link

Toaleta umożliwia bezdotykową obsługę urządzeń sanitarnych, jest wyposażona w przewijak dla niemowląt, podgrzewaną podłogę, czujnik regulujący temperaturę wewnątrz

Skorzystanie z toalety kosztuje złotówkę. Po wejściu do
środka można tam przebywać
przez maksymalnie 20 minut.
Inwestycja kosztowała ok. 230
tys. złotych.

Wioślarze nadal będą trenować
Małgorzata Mykowska

Zawodowych Kolejarzy, na której znajdują się pomieszczenia
klubu, wykupi miasto Tczew.

awodnicy sekcji wioślarskiej KKS Unia Tczew
nadal mogą trenować
przy ul. Nadbrzeżnej. Nieruchomość – dotychczas dzierżawioną od Federacji Związków

– Doszliśmy do porozumienia z obecnym właścicielem
nieruchomości wykorzystywanej przez wioślarzy KKS
Unia Tczew w sprawie przyszłości tej działki. Właściciel,

Z

czyli Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy zamierzał sprzedać nieruchomość,
która niewątpliwie jest bardzo
atrakcyjna ze względu na położenie – przy ul. Nadbrzeżnej, tuż nad Wisłą. Oznaczałoby to koniec sekcji wioślarskiej
Unii. Po negocjacjach, Federa-

cja zgodziła się sprzedać nieruchomość miastu. Na październikowej sesji radni zdecydowali o przeznaczeniu 200 tys. zł
na ten cel, zatem kupimy działkę, a wioślarze nadal będą mogli korzystać z tego miejsca –
mówi Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa.
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Nowe stawki opłat za odbiór odpadów
dów komunalnych zbieranych
w sposób selektywny.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

W 2013 r., gdy uruchamialiśmy system selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z deklaracjami, opłaty uiszczało ponad 56,8 tys. mieszkańców,
teraz ich liczba nieco przewyższa 48 tys.

Na październikowej sesji
Rady Miejskiej głosowana
była nowa stawka opłaty za
odbiór odpadów komunalnych, która będzie obowiązywać od początku 2021 r.

Planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. wynoszą
14 982 094 zł w tym:

›› tu, przetwarzania odpaNowa stawka wynosić będzie
27 zł od osoby miesięcznie. Jeśli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku segregowania śmieci, opłata wzrośnie
do 81 zł od osoby miesięcznie.
Zgodnie z przepisami, maksymalna opłata, którą gmina

ma prawo nałoży, to 36 zł od
osoby, a maksymalna opłata za niesegregowanie odpadów może być 4-krotnością
tej kwoty.
Z przeprowadzonej analizy planowanych na 2021 rok
kosztów na realizację syste-

mu gospodarki odpadami oraz
wpływami z dokonywanych
wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych
wynika, iż system nie bilansuje się i powstała konieczność
podwyższenia kosztu jednostkowego opłaty za odbiór odpa-

dów i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych:
14.656.535 zł,

›› koszty obsługi administra-

cyjnej systemu: 325.559 zł.       

Radni przyjęli uchwałę 13 głosami „za”, przy 9 przeciwnych
i 1 wstrzymujących się.

Nagrody dla sportowców i trenerów
Zgłoszenia do końca grudnia

Małgorzata Mykowska

Do końca grudnia Urząd
Miejski w Tczewie czeka na
wnioski w sprawie przyznania nagród dla najlepszych
sportowców i trenerów.
Nagrody te stanowią wyraz
uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego
za wkład i podnoszenie poziomu kultury fizycznej w Tczewie.
Uchwała precyzuje, za jakie
osiągnięcia przysługują nagrody w kategorii młodzieżowca, juniora, juniora młodszego
i młodzika oraz dla trenerów.
Zgodnie z regulaminem, wyróżnienia i nagrody mogą być
przyznawane osobom fizycz-

nym zrzeszonym w klubach
sportowych lub stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Tczewa oraz innym osobom fizycznym zamieszkałym
w Tczewie.

›› z a j ę l i t r z e c i e m i e j s c e

Nagrody i wyróżnienia mogą
być przyznane sportowcom
biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach: młodzik, junior
młodszy, junior i młodzieżowiec, jeżeli spełnili jeden z poniższych warunków:

›› zajęli pierwsze miejsce

›› zajęli pierwsze miejsce

w Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 2500 zł.

›› z a j ę l i d r u g i e m i e j s c e

w Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 2100 zł.

w Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 1700 zł.
w olimpijskich dyscyplinach sportowych w Mistrzostwach Polski Młodzików,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 2100 zł.

›› zajęli drugie miejsce w olimpijskich dyscyplinach sportowych w Mistrzostwach
Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mi-

strzostwach Polski – nagroda w wysokości 1800 zł.

›› zajęli trzecie miejsce w olimpijskich dyscyplinach sportowych w Mistrzostwach
Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 1500 zł.

Nagrody i wyróżnienia mogą być
również przyznawane trenerom
zasłużonym w uzyskaniu wysokich wyników sportowych lub
osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez sportowców, o których mowa wyżej.
Kandydatów do nagród mogą
zgłaszać kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej
i organizacje sportowe, trenerzy, osoby fizyczne.

››100

››
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Nowy parking na „węźle”
103 miejsca na dwóch poziomach
Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcia:
Martyna Link

Od 6 listopada można
parkować na dwupoziomowym, zadaszonym parkingu
na węźle transportowym.
Przybyły nam 103 miejsca
postojowe w rejonie
dworca kolejowego. Parking
przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych.
To jedna z największych tegorocznych inwestycji miejskich. Koszt zadania to ponad
13 mln zł. Wykonawcą, na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew,
jest firma CBŻ z Pszczółek. Ze
strony miasta inwestycję prowadził Zakład Usług Komunalnych .
– W latach 2010-2012 całkowicie przebudowaliśmy teren
w sąsiedztwie dworca kolejowego i przystanków autobuso-

wych tworząc nowoczesny zintegrowany węzeł transportowy – również dzięki wsparciu
unijnemu – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. – Zbudowaliśmy wówczas
parking na ok. 250 miejsc, co
w tamtym czasie wydawało się
liczbą wystarczającą, zwłaszcza że miejscami parkingowymi dla klientów dysponuje także Galeria Kociewska.
Z biegiem czasu zaobserwowaliśmy zainteresowanie stylem podróżowania „parkuj
i jedź” i w konsekwencji stopniowo zwiększała się liczba samochodów i rowerów pozostawianych na tczewskim węźle
integracyjnym. Po numerach
rejestracyjnych widać, że sporo prywatnych pojazdów pochodzi nie tylko z Tczewa, ale
też z ościennych powiatów.
W efekcie parking samochodowy jest w ciągu dnia roboczego do późnych godzin wieczornych zajęty w całości. Stąd decyzja, a potem realizacja budowy w tej lokalizacji kolejnych
miejsc parkingowych – dwupoziomowego parkingu na ponad 100 miejsc.
Zadanie dofinansowano ze
środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
2014-2020.
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Termomodernizacja w Tczewie
Jedno zadanie – pięć inwestycji
Tekst:
Magdalena Tkaczyk
Małgorzata Łepek
Zdjęcia:
Monika Rożanowska

Dobiega końca projekt
termomodernizacji
obiektów publicznych na
terenie Tczewa. Zadanie
pod nazwą „Kompleksowa
modernizacja energetyczna
budynków stanowiących
własność Gminy Miejskiej
Tczew” współfinansowane
jest ze środków Funduszy
Europejskich w ramach
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

To już druga edycja tego przedsięwzięcia. Tym razem kompleksowej termomodernizacji
poddano 5 budynków: Szkołę
Podstawową nr 10, Szkołę Podstawową nr 4, Sportową Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole nr 8 oraz budynek Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie.
Główne zadania projektu obejmowały kompleksową termomodernizację związaną z infrastrukturą techniczną i dociepleniem zewnętrznym. W ramach projektu, we wszystkich
obiektach dokonano między
innymi modernizacji systemu
centralnego ogrzewania, wymiany oświetlenia oraz wymiany starych okien i drzwi.
Wszystkie ściany zewnętrzne

ocieplono a następnie pokryto nową elewacją, dzięki której obiekty zyskały przyjemną kolorystykę, nowoczesny
i estetyczny wygląd wpisujący się w architekturę miasta.
W opisywanym projekcie miasto Tczew zdecydowało się
również na oszczędzanie energii poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Instalację
taką zamontowano na budynku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.
By działania inwestycyjne szły
w parze z edukacją ekologiczną najmłodszych mieszkańców
miasta, uzupełniono je kampanią promocyjno-edukacyjną

skierowaną do uczniów termomodernizowanych szkół. Zrealizowaną ją w roku 2020 w ramach tzw. instrumentu elastyczności. Tczewscy uczniowie wzięli udział w warsztatach o tematyce ekologicznej,
poznali potrzeby wykonywania
prac termomodernizacyjnych
oraz ich pozytywny wpływ
na środowisko naturalne.
Projekt termomodernizacji rozpoczął się w roku 2016
i kończy 30 listopada 2020
roku, jednak już teraz Miasto Tczew może cieszyć się
z pierwszych jego efektów.
W ocieplonych budynkach zauważono zmniejszenie zużycia

energii elektrycznej i cieplnej.
Na pozostałe efekty takie jak:
redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz poprawę warunków
mikroklimatycznych w budynkach, miasto będzie musiało jeszcze poczekać, jednakże realizatorzy są przekonani o sukcesie swoich działań. Obrany kierunek zmian
w długofalowej perspektywie
sprzyja rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi
bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego w zwartej
miejskiej tkance.
Wartość projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew”
oszacowano na 10 307 239,35
złotych, z czego 85,15 procent
Gmina Miejska Tczew otrzymała w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie
10.1. Efektywność energetyczna ZIT, Poddziałanie 10.1.1.
Efektywność Energetyczna
– mechanizm ZIT –wsparcie
dotacyjne.

››100
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Przebudowa
infrastruktury
drogowej
na Zatorzu
Rozpoczęły się prace przy
realizacji I etapu przebudowy infrastruktury
drogowej na os. Zatorze.
Projekt związany jest
z poprawą stanu dróg,
a także objęciem osiedla
systemem kamer.
Inwestycję o kilka miesięcy opóźniło postępowanie
w Krajowej Izbie Odwoławczej. Zgodnie z zaleceniami KIO, powtórzono ocenę
ofert przetargowych. W wyniku ponownej oceny ofert,
za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy EUROVIA,
która wykona zadanie za
blisko 6,3 mln zł.

Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcia:
Miejski Zarząd Dróg

Do końca grudnia potrwa
przebudowa mostu
nad Kanałem Młyńskim.
Inwestycja jest związana z budową ostatniego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. Most
przy ul. Łąkowej, ze względu
na bardzo zły stan techniczny, wymagał pilnej przebudowy, a właściwie wyburzenia i postawienia nowej konstrukcji. Zadanie wymaga też
dobudowania brakującego odcinka drogi dla rowerów – od
mostu w górę ul. Łąkową. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu, a termin jej zakończenia
upływa w grudniu br.

Jak informuje Marcin Górny z Miejskiego Zarządu Dróg,
prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Prace
związane z budową mostu wykonano już w 90 procentach,
roboty branży teletechnicznej
w 50 procentach, a branży sanitarnej i elektroenergetycznej
w 25 procentach
Jeśli chodzi o budowę odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej, zadania związane z branżą drogową wykonane zostały
w 70 procentach, branża sanitarna – blisko 90 procentach,
zaś branża elektroenergetyczna i teletechniczna – ok. 50
procentach.

Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej i przebudowa mostku nad Kanałem Młyńskim
to inwestycja samorządu
miasta Tczewa. Z ramienia
miasta prowadzi ja Zakład
Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg. Wykonawcą
jest firma Roka Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu
Gdańskiego. Koszt zadania
to 3,4 mln zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

Do kwietnia 2021 r. potrwa
realizacja I etapu inwestycji
obejmującego przebudowę
ulic Wilczej, Półwiejskiej,
Młyńskiej i Prostej. W ramach zadania przebudowane lub zbudowane zostaną
sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, oświetlenia drogowego
oraz system monitoringu.
Inwestycję, z ramienia
Gminy Miejskiej Tczew,
prowadzi Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.
„Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Małgorzata Mykowska
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Tczew walczy ze smogiem
G

GPEC Ekspert – siostrzana
spółka GPEC TCZEW została powołana do takich właśnie ekologicznych projektów.
W Tczewie buduje jednostkę
kogeneracyjną, dzięki której
możliwe będzie zmniejszenie
udziału węgla w produkcji ciepła w kotłowni w Rokitkach,
a tym samym obniżenie emisji do atmosfery. Koszt projektu przekroczy 15 mln zł.
Kogeneracja jest procesem,
w którym równocześnie dochodzi do produkcji ciepła oraz
energii elektrycznej. Wysokosprawna jednostka kogeneracyjna, która jest obecnie budowana w Tczewie, jest nowoczesnym i w pełni ekologicznym
źródłem, które zapewni mieszkańcom jeszcze większe bezpieczeństwo i niezawodność
dostaw i jest jednocześnie roz-

Fot. Bogusław Orlikowski

rupa GPEC rozpoczęła
na terenie Tczewa długoletni projekt mający
na celu stopniowe zmniejszanie udziału węgla w wytwarzaniu ciepła. – To kolejny krok
w naszej walce o czyste powietrze dla tczewian – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.

wiązaniem zdecydowanie bardziej przyjaznym środowisku
niż kotłownie węglowe.
– Inwestycja, którą realizujemy to rozwiązanie zdecydowanie zmniejszające emisję dwutlenku węgla i gazów
cieplarnianych do atmosfery.
Jednostka, którą właśnie budujemy ograniczy emisję CO2
w Tczewie o 39 tys. ton rocznie – mówi Lucyna Federo-

wicz, prezes w spółkach GPEC
Tczew i GPEC Ekspert.

nieść konkretne korzyści nam
wszystkim. To od nas zależy
jakim powietrzem oddychamy my i nasi bliscy – dodaje.

– Projekt Grupy GPEC to część
długofalowego ekoplanu dla
Tczewa – mówi Mirosław
Pobłocki, prezydent miasta.
– Działania promujące postawy ekologiczne wśród młodzieży, ruch rowerowy w mieście,
a także rezygnacja z przydomowych pieców opalanych węglem mogą już wkrótce przy-

Uruchomienie wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej w Tczewie planowane jest
w pierwszej połowie 2021
roku. Będzie zasilała w ciepło
system ciepłowniczy Tczewa.

GPEC Tczew

Usuwanie azbestu – kolejna edycja

T

czew już po raz czwarty
realizuje program utylizacji azbestu. Do tej pory
skorzystało z niego 43 wnioskodawców, łącznie usunięto
prawie 64 tony azbestu.

Dotychczas usunięto prawie 64
tony wyrobów zawierających
azbest, które znajdowały się
na terenie 43 nieruchomości.

›› 2017 r. – 8 wniosków,
usunięto 15,878 ton

›› 2018 r. – 10 wniosków,
usunięto 16,84 ton

Fot. Ewa Banaszak

Od 2017 roku Gmina Miejska
Tczew realizuje program „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miejskiej
Tczew”. W latach 2017, 20192020 miasto skorzystało z dofinansowania usuwania wyrobów
azbestowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2018 roku
Fundusz wycofał się z finansowania pomimo ogłoszenia naboru wniosków, wówczas koszt wy-

konania zadania pokryto w całości ze środków budżetu miasta.
Dzięki dotacji i środkom z budżetu miasta, mieszkańcy nie płacą za usunięcie azbestu ze swojej posesji. Łączny koszt zrealizowanych zadań to 42,5 tys. zł.

›› 2019/2020 r. – 13 wnio-

sków, usunięto 18,450 ton

›› 2020 r. – 12 wniosków,
usunięto 13 ton.

››100

››

SPOŁECZEŃSTWO

Chryzantemy ozdobiły miasto

KAZIMIERZ MOKWA

Fot. Małgorzata Mykowska

Kwiatami udekorowane zostały tczewskie miejsca pamięci oraz skwery i ulice

Straż Miejska w październiku
W październiku 2020 r.
tczewska Straż Miejska
odnotowała 748 interwencji, w tym 461 zgłoszonych
przez mieszkańców
i przedstawicieli instytucji,
287 – pozostałych,
w tym zgłoszonych przez
dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie i interwencji własnych
strażników.
›› Dzielnicowi strażnicy

miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 61 interwencji własnych oraz 71
zleconych (przez administracje i mieszkańców
osiedli, dyżurnych SM),
nałożyli 17 mandatów
karnych na łącznie 1550
zł, wystawili 31 wezwań
dla sprawców wykroczeń

9

KTO JEST KIM
W RADZIE MIEJSKIEJ

Decyzja rządu o zamknięciu
cmentarzy od 31 października do 2 listopada
miała znaczny wpływ na
lokalnych przedsiębiorców,
którzy sprzedają w tym
okresie znicze i kwiaty.
Dlatego miasto Tczew, podobnie jak wiele innych samorządów, wsparło lokalnych handlowców kupując od nich kwiaty przeznaczone do sprzedaży o okresie Wszystkich Świętych
i Zaduszek. Zakupionych
zostało kilkaset doniczek
z chryzantemami.

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem

drogowych oraz 26 osób
pouczyli.
Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dzielnicowi podjęli 45 interwencji własnych oraz 51 zleconych, nałożyli 7 mandatów karnych na łącznie
650 zł, wystawili 12 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
18 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie
spraw porządkowych,
spożywania alkoholu
w miejscach publicznych,
wykroczeń drogowych.

›› Doprowadzono do usu-

nięcia długo nieużytkowanych pojazdów – Toyoty z ul. Jedności Narodu, Daewoo z ul. Kasztanowej oraz Mercedesa
z ul. Kubusia Puchatka.

›› Do Komendy Powiatowej

Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży pojazdów (5 października), ko-

lizji drogowej (5 października), kradzieży mienia
(12 października), wykroczeń drogowych (14, 16,
28 października), kradzieży rowerów (15 października), pogryzienia przez
psa (22 października).

›› W związku z epidemią koronawirusa mieszkańcom
przebywającym na kwarantannie lub w izolacji
przekazano 63 pakiety
żywnościowe. Na bieżąco
zwracano uwagę mieszkańcom, aby w miejscach
publicznych stosowali się
do zaleceń związanych
z ochroną epidemiczną.

›› Przeprowadzono działa-

nia dotyczące egzekwowania od właścicieli psów
niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono
4 interwencje. Za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów pouczono 1 osobę oraz skierowano 1 wniosek do sądu.

W Radzie Miasta pracuje od
2010 r. Do Rady Miejskiej kandydował z ramienia Porozumienia na Plus, z okręgu nr II
(osiedla: Czyżykowo, Za Parkiem, Bema, Górki).
W Radzie Miejskiej pełni funkcję zastępcy przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Polityki
Społecznej oraz Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Jest osobą aktywną społecznie
i każdą wolną chwilę poświęca
pracom na osiedlu Górki. Wraz
z grupą mieszkańców organizuje spotkania integracyjne, zawody wędkarskie, a także pracuje przy upiększaniu osiedla
i miasta. Tczewianie chętnie
uczestniczą w Majówce na Górkach – cyklicznej imprezie plenerowej, której K. Mokwa jest
inicjatorem i współorganizatorem (w tym roku wydarzenie się
nie odbyło ze względu na pandemię). Za swoje wielkie osiągnięcie radny uważa doprowadzenie do powstania terenu rekreacyjnego z dwoma stawami
w centrum Górek, przy współpracy mieszkańców i prezydenta miasta. Był też inicjatorem
wybudowania świetlicy na Górkach. Obiekt powstał w 2018
r., oprócz świetlicy, która jest
miejscem spotkań mieszkańców, mieści się tam filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pasją K. Mokwy jest wędkowanie oraz praca na rzecz osiedla.

KONTAKT:

›› 504 102 751
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Tczewskie szkoły sprzed lat
W

ostatnim czasie
nasz kraj mierzy
się z trudną sytuacją. Ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej, zamknięte placówki kultury i ośrodki sportu, a do tego
zdalne nauczanie dla uczniów
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych to tylko część
obostrzeń, jakich musimy
obecnie przestrzegać. Jednak,
aby choć na chwilę odetchnąć
i oderwać się od tej niełatwej
rzeczywistości, chcemy wspólnie z mieszkańcami Tczewa
powspominać, jak to dawniej
w szkole bywało. Możliwość
„cofnięcia się w czasie” daje
nam Skarbnica – Tczewska
Biblioteka Wirtualna, która
w ostatnim czasie powiększyła
się o kolejne wyjątkowe zbiory.
Wiele zmieniło się w szkole na przestrzeni lat – system
nauczania, skala ocen, plan
lekcji czy wyposażenie klasy.
Nowoczesne tablice multimedialne zastąpiły tradycyjne,
zielone tablice, a obowiązkowe wśród uczniów mundurki
to dla młodego pokolenia relikt przeszłości. Zmiany te nie

dynki szkół, wnętrza klas, wizerunki nauczycieli i uczniów
oraz obchody różnych uroczystości szkolnych, np. pasowanie
na ucznia w Szkole Podstawowej nr 12 w latach 90-tych czy
obchody 75-lecia Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera. Najstarsze
zdjęcia pochodzą z lat 40-tych,
a reprodukcja, która znalazła
się w tej kolekcji przedstawia
gmach szkolny I Liceum Ogólnokształcącego w 1911 roku.

WIĘCEJ:
›› skarbnica.tczew.pl
ominęły również szkół w Tczewie. Wiele z nich już nie istnieje, część działa do dzisiaj,
a inne przeszły reorganizację,
zmieniając całkowicie swoją
strukturę. Przykładem takiej
placówki jest choćby słynna
Szkoła Morska, która początkowo funkcjonowała jako powszechna Szkoła Żeńska, po II
wojnie światowej mieściło się
tam Państwowe Liceum Pedagogiczne, a obecnie działa jako

I Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej-Curie przy
ul. Szkoły Morskiej 1.
Świadectwa tych zmian możemy oglądać dzięki pracy i zaangażowaniu tczewskiej książnicy. Wśród najnowszych zdigitalizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną materiałów znalazły się fotografie oraz
reprodukcje fotografii ze zbiorów Stanisława Zaczyńskiego.
Przedstawiają one m.in. bu-

Do tej pory Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zamieściła na stronie Skarbnicy ponad 1380 obiektów, wśród nich
m.in. pocztówki, fotografie,
dokumenty życia społecznego oraz wszystkie numery Kociewskiego Magazynu Regionalnego. To jednak zaledwie
ułamek zbiorów, które posiada książnica. Pozostałe zgromadzone przez lata materiały są systematycznie digitalizowane i opracowywane, aby
już wkrótce powiększyć wirtualną bibliotekę.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

Biblioteka zaprasza do lektury online
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie zaprasza serdecznie do korzystania z Legimi
– bezpłatnego dostępu
do 60 000 ebooków.
Jak to działa?
Usługa Legimi dostępna jest
dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, którzy mogą otrzymać kod
bezpłatnego dostępu do serwisu. Umożliwia on skorzystanie z ogromnej bazy książek
elektronicznych na własnym
urządzeniu (smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku ebooków) podłączonym
do internetu.

Czytaj bez limitu!
Kod należy aktywować w tym
samym miesiącu kalendarzowym w którym został wydany, gdyż niewykorzystane
nie przechodzą na kolejne miesiące. Kod momentu jest ważny przez 30 dni od momentu
aktywacji, po tym okresie dostęp do książek zostanie zablokowany, jednak konto nadal będzie aktywne i po otrzymaniu kolejnego kodu można
będzie kontynuować czytanie.
Do skorzystania z usług konieczna jest rejestracja w serwisie Legimi, wpisanie otrzymanego kodu oraz akceptacja
regulaminu na stronie:

›› legimi.pl/pomorskie

Z usługi dostępu do bezpłatnych ebooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie można korzystać na dwóch urządzeniach
(np. smartfon i czytnik ebooków), a szczegóły odnośnie
rejestracji, działania aplikacji
i wymagań technicznych dostępne są na stronie:

›› pomoc.legimi.pl

Jak otrzymać kod?
Kody można odbierać osobiście wyłącznie w Filii nr 8
przy ul. Kościuszki 2 w godzinach otwarcia biblioteki, jednak z uwagi na obecną sytuację i brak możliwości odbioru
osobistego, kod można otrzymać telefonicznie lub za po-

średnictwem poczty elektronicznej. Do wydania kodu jest
niezbędny numer karty bibliotecznej (Metropolitarnej Karty
do Kultury).

›› tel. 572-779-198
›› filia8@biblioteka.tczew.pl
W chwili, gdy sytuacja wróci do normy i biblioteki znów
będą mogły być otwarte dla
czytelników, kody będą wydawane wyłącznie osobiście podczas wizyty w Filii nr 8 przy
ul. Kościuszki 2.
Uwaga – liczba kodów jest
ograniczona i w przypadku wyczerpania dostępnej puli pozostaje oczekiwanie na przydział
nowych z początkiem kolejnego miesiąca.

››100

››

KULTURA

100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Świat pełen kolorów i emocji
Tekst i zdjęcie:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

22

października Miejska
Biblioteka Publiczna
gościła tczewską poetkę, Zofię Daniel, która promowała swój najnowszy tomik
wierszy dla dzieci „Tęczowa
wędrówka”. Spotkanie odbyło się w formie online, a poprowadziła je Aleksandra Kęprowska, dziennikarka Radia Tczew.
„Tęczowa wędrówka” jest
kontynuacją poprzedniej publikacji dla dzieci „Za tęczowymi drzwiami”. W najnowszym tomie autorka ponownie sięgnęła po motyw tęczy.
Dlaczego? „Dla mnie taki właśnie jest świat, który nas otacza – kolorowy, pełen dobrych
emocji i ludzi.” – mówiła poetka w trakcie rozmowy. Za pomocą słów „namalowała” ten

świat na kartach książki, oddając jego piękno i niezwykłą
kolorystykę.
Czytając wiersze, wędrujemy
wspólnie z autorką przez cztery
pory roku, podziwiając zmieniającą się dookoła przyrodę. Napotkamy na swojej drodze również wiele zwierząt, jak choćby:
kota, psa, pliszkę, żaby czy ślimaki. Nie zabraknie ponadto
opisów tczewskiej architektury.
A jakim zakątkom z Grodu Sambora poetka poświęciła swoją
uwagę? Otóż, wieży ciśnień, kamienicy na Placu Hallera z figurami – alegoriami Czterech Pór
Roku, a także…. nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Kościuszki.
Książka z pewnością zachwyci
zarówno młodszych, jak i tych

starszych czytelników. Nie tylko ze względu na wyjątkową
treść, ale także dzięki pięknym, kolorowym ilustracjom.
Grafiki stworzyła Monika Daniel, chrześnica poetki, która
jest również autorką rysunków do poprzednich publikacji pani Zofii.
Widzowie śledzący spotkanie w Internecie mogli zobaczyć i usłyszeć córkę poetki,
Annę Szwedę, grającą utwory klasyczne na wiolonczeli;
Zuzannę Daniel, wnuczkę
pani Zofii, która wyrecytowała wiersz „Staś” z promowanego tomiku oraz Tomasza
Szumałę, gitarzystę, z własną interpretacją muzyczną
wierszy „Pan Samochodzik”
oraz „Lubię tylko”.

Na talerzu widać, jak ciekawa jest historia

W

październiku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się
spotkanie z twórcą książki „Smaki Pomorza”, Jarosławem Mykowskim. Autor opowiadał
m.in. o kulturze jedzenia w różnych regionach Pomorza, ewolucji tej kuchni na przestrzeni dziejów oraz najciekawszych potra-

wach z Kaszub, Kociewia, Żuław
i Powiśla. Z gościem rozmawiał
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krzysztof Korda.
Spotkanie rozpoczęło się laudacją profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego na temat książki „Smaki Pomorza”.
Profesor zwrócił uwagę na to,
że nie jest to typowa książka
kucharska. Poza przepisami
na dania regionalne, znaleźć
w niej można barwne opowieści na temat kultury jedzenia,
obyczajów i reguł związanych
z przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, jakie wytworzyły się przez wieki na Pomorzu. To fantastyczna opowieść
nie tylko o kuchni, ale przede
wszystkim o kulturze, historii i ludziach, którzy tę kuchnię tworzą.
Po wstępie profesora Obrachta-Prondzyńskiego odbyła się
rozmowa z autorem książki
„Smaki Pomorza”. Jarosław
Mykowski opowiedział najpierw o kulisach pracy nad tą
publikacją. Inspiracją do jej
powstania były smaki z dzie-

ciństwa spędzonego na Kociewiu, we wsi Kulice. Gęsina i zupa parzybroda przyrządzane przez babcię stały się
początkiem fascynacji kuchnią Pomorza.
Pracochłonne okazało się poszukiwanie przepisów zawartych w książce. Wiele receptur
pochodzi ze starych książek kucharskich, np. z książki kucharskiej z XVIII wieku napisanej
przez Marie Rosnack. Inne zostały pozyskane w trakcie spotkań i rozmów ze współczesnymi mistrzami kuchni, którzy zainteresowali się kuchnią regionalną i praktykują ją obecnie.
Śledząc dzieje Pomorza można
zauważyć, jaki istotny wpływ
na historię, kulturę i obyczaje miał napływ obcej ludności,
np. Niemców, Żydów czy menonitów. Wielokulturowość pomorskiej ziemi sprawia, że mówimy o „smakach”, a kuchnia
każdego regionu wyróżnia się
czymś innym. Począwszy od kaszubskiego śledzia, poprzez flądrę i dorsza – symbole Gdańska, na klopsach królewiec-

kich z Żuław kończąc. „Na talerzu widać, jak ciekawa potrafi być historia” – pisze w swojej
książce Jarosław Mykowski.
W trakcie rozmowy nie zabrakło również wielu ciekawostek
kulinarnych. Ci, którzy śledzili spotkanie, mogli dowiedzieć
się, na czym polegało „podkuwanie gęsi” i dlaczego to praktykowano, skąd wzięła się nazwa „gołąbki”, którą określamy popularną potrawę z mięsa
owijanego kapustą oraz co tak
naprawdę działo się w słynnym
Dworze Artusa w Gdańsku.
Książka „Smaki Pomorza” jest
już dostępna w tczewskich
księgarniach.
Oba spotkania autorskie, z Jarosławem Mykowskim oraz poetką Zofią Daniel, odbyły się
w ramach projektu „Czytelniczy Rejs”, który został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ze środków z Funduszu Promocji Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie
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Podgórna i Kręta
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Ulica Podgórna dawniej

Zakończyła się przebudowa ulic Krętej i Podgórnej na Starym Mieście
w Tczewie. Z nowych
traktów chętnie korzystają tczewianie.

Przebudowa obu ulic to inwestycja samorządu miasta. Zakres prac przy obu ulicach był
podobny. To gruntowana przebudowa nawierzchni wraz z infrastrukturą podziemną, utworzenie ciągów pieszo-jezdnych,
wykonanie elementów małej
architektury, zagospodarowanie zielenią, wykonanie oznakowania, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa monito-

ringu wizyjnego. Przebudowane zostało także skrzyżowanie
ul. Zamkowej z Podgórną, przy
ul. Podgórnej wykonane zostały zatoki postojowe.
Przebudowę ul. Krętej zrealizowała firma Roka Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gd. Koszt inwestycji to 1 mln zł. Ul. Podgórną
przebudowała Firma Budow-

lano-Drogowa Prasbet z Grudziądza za 2 mln zł.
Inwestycje są częścią projektu
pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza
w Tczewie” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

››100
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po przebudowie

››

Prace zostały realizowane zgodnie z propozycjami wyłonionymi
w 2017 r. podczas konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej
i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”. Konkurs ogłoszony
przez prezydenta Tczewa.

Tak było…

Dwie równorzędne nagrody otrzymali wówczas:

›› zespół autorski z Warszawy w składzie Maciej Kaufman i Marcin
Maraszek za pracę dotyczącą opracowania zagospodarowania
terenu ul. Krętej oraz

›› zespół autorski ze Starogardu Gdańskiego w składzie Anna

Piechnik i Michał Piechnik za pracę dotyczącą opracowania
zagospodarowania terenu ul. Podgórnej.
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60 lat minęło jak jeden dzień
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
Tekst:
Katarzyna Kruk
Zdjęcia:
M. Czerny

13 października w Szkole
Podstawowej nr 1 w Tczewie rozpoczęto działania
związane z Jubileuszem
60-lecia. Niestety społeczność szkolna nie mogła,
tak jak zamierzała wcześniej, hucznie obchodzić
święta swojej placówki ze
względu na obostrzenia
związane z epidemią
COVID-19.
Tego dnia rozstrzygnięto konkursy jubileuszowe, a wśród
nich: „Pokaż 60”, „Wiersz
o szkole”, „Jedynka w obiektywie” i „Jubileuszowa kartka dla Jedynki”. Stworzono
prezentację multimedialną
pt. „60 lat minęło, czyli historia Jedynki”. Zaproszono
także do udziału w konkursie muzycznym „Przeboje lat
1960-2020”. Do końca grudnia 2020 r. planuje się kolejne
różnorodne działania, o których szkoła będzie informowała na stronie internetowej
i Facebooku.
Warto wspomnieć trochę o historii SP1. Otóż swój żywot rozpoczęła 6 września 1960 r.,
gdy budynek przy ulicy Czyżykowskiej 69 został oddany do
użytku jako Szkoła Podstawowa 700-lecia miasta Tczewa.
14 października 1969 r. wręczono sztandar ufundowany
przez społeczeństwo nasze-

go miasta oraz nadano szkole
imię generała Jana Henryka
Dąbrowskiego. Pamiętne też
było lato 1999 r., kiedy szkoła
przeszła gruntowny remont.
W tym samym roku zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 1,
w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. Rozpoczęła nowy
etap w swojej historii, by potem działać wyłącznie pod nazwą Gimnazjum nr 1. Jako
szkoła gimnazjalna doczekała
się ogromnej auli, nowej szatni, salki korekcyjnej, pomieszczeń wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Rok 2017 przyniósł kolejne zmiany i ponownie placówka stała się Szkołą Podstawową nr 1.
Niewątpliwie, „Jedynka” miała szczęście do wielu wspaniałych ludzi – oddanych dyrektorów, nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi, którzy
realizowali różnorodne zadania. To w jej murach wychowywali się, uczyli, uprawiali
sport uczniowie sławiący imię
szkoły w mieście, województwie i kraju.

››100

››
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Wyniki konkursu plastycznego „Odkrytka”
Od kilku lat Fabryka Sztuk organizuje konkurs na projekt kartki pocztowej.
W tym roku nie mogło być inaczej. Oprócz kategorii głównej, gdzie należało
narysować lub namalować awers kartki pocztowej o dowolnej tematyce,
pojawiła się kategoria okolicznościowa – zaprojektowanie pocztówki z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
Odkrytka – to przestarzałe określenie kartki pocztowej. W rożnych źródłach podaje się
odmienną jej genezę. Na przykład Maria Ziółkowska w książce „Skąd my to mamy?” wskazuje, że kartka pocztowa pojawiła się po raz
pierwszy w wojennej rzeczywistości. Było to
w latach 1870-1871 podczas wojny francusko-pruskiej. Cenzor francuskiej poczty polowej
wpadł na pomysł, by korespondencja z frontu
była krótka i konkretna. Być może nie chciało mu się czytać zbyt długich listów. Wojna
skończyła się, a pocztówka stawała się modna w różnych kręgach. Przesyłano zwłaszcza
kartki z podroży. Najpierw były one białymi
kartonikami z nadrukiem, stopniowo zaczęły
przybierały ozdobną formę graficzną.

Marianna Pauch

Oto wyniki konkursu, w którym wzięło udział
65 osób:
w kategorii głównej
do lat 6:
I miejsce: Zuzanna Petruszyńska
II miejsce: Oliwia Kurnicka
III miejsce: Zofia Burczyk
Zuzanna Petruszyńska

7-9 lat:
I miejsce: Jan Pyrzyński
II miejsce: Julia Gostomczyk
III miejsce: Nadia Rykała
wyróżnienia pozaregulaminowe: Lena Zaremba, Ewelina Petruszyńska
10-12 lat:

Aniela Burczyk

I miejsce: Marianna Pauch
II miejsce: Szymon Piotrzkowski
III miejsce: Maja Krzyżanowska
13-18 lat:
I miejsce: Aniela Burczyk
II miejsce: Urszula Sobkiewicz
III miejsce: Antonina Kalamat
w kategorii:
pocztówka okolicznościowa z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
nagroda główna: Maja Krzyżanowska
wyróżnienie: Agata Różycka

Jan Pyrzyński

WYSTAWA ONLINE:
›› new.fabrykasztuk.tczew.pl/aktualnosci/
niepodleglosciowa-pocztowka/

Maja Krzyżanowska
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Nowa kampania rowerowa
Bądź jak superbohater – świeć przykładem
Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428

Brak oświetlenia to główny
grzech rowerzystów.
Nie tylko w Tczewie, ale
w i całej Polsce. Co roku
zwracamy uwagę rowerzystom na obowiązek jazdy z
oświetleniem, rozdając kilkaset lampek rowerowych
osobom poruszającym się
na rowerze. W tym roku
uruchamiany dodatkowo
mini kampanię o nazwie
„Bądź jak Superbohater.
Bądź widoczny”.
Czemu jak Superbohater? Jest
to nawiązanie do postaci Batmana jaki wystąpił w naszym
filmie promującym kampanię. Batman był postacią ratującą rowerzystę wręczając mu
oświetlenie rowerowe.

Obowiązek posiadania oświetlenia na rowerze jest uregulowany w przepisach i za jego
brak można otrzymać mandat.
W ramach kampanii powstał
film promocyjny jaki będzie
wyświetlany w mediach społecznościowych. Ponadto opracowaliśmy ulotki i plakaty
skierowane do rowerzystów.
Materiały trafią do tczewskich
szkół, firm oraz instytucji.
Oprócz tego jak co roku będziemy wypatrywać rowerzystów na tczewskich ulicach i wręczać im oświetlenie
rowerowe.

Po co w ogóle światła?

Kampania jest skierowana do
osób poruszających się na rowerach. Tematem kampanii
jest edukacja w zakresie oświetlenia rowerowego jako obowiązkowego elementu podnoszącego bezpieczeństwo na
drodze.

Światła są po to, by widzieć i
być widzianym. Kolory świateł mają konkretne znaczenie. Biały z przodu informuje nas, że obiekt będzie przeważnie stał lub poruszał się w
naszą stronę. Czerwony z tyłu
ostrzega, że widzimy tył innego pojazdu i że taki obiekt będzie stał lub się oddalał.

Kampania jest realizowana
w ramach projektu pt.: „Budowa węzła integracyjnego
Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.”.

Według naszych obserwacji
bez oświetlenia na tczewskich
ulicach poruszają się głównie
mężczyźni w wieku do 30 lat,
stąd luźna forma kampanii.

››100

››
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Pożyczka Płynnościowa dla firm
dotkniętych skutkami COVID-19
Pomorski Fundusz
Pożyczkowy Sp. z o.o.
prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową, na wsparcie
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami
epidemii COVID-19.
WNIOSKI
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3, pok.13
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl
Doradca klienta:
Natalia Langowska
tel. 607 927 167

nimis, bez prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki. Szczegółowe informacje o produkcie
znajdują się na stronie:

›› www.pfp.gda.pl
Z pożyczki skorzystać mogą
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
oraz posiadający siedzibę na
obszarze:

›› powiatów: gdańskiego, kwi-

Nabór wniosków prowadzony jest do końca 2020 r. lub
do wyczerpania puli środków.
Informujemy, że w związku z
dużym zainteresowaniem Pożyczką Płynnościową jej dostępność w najbliższym czasie może się znacząco obniżyć, dlatego zachęcamy przedsiębiorców, by nie odkładali
wnioskowania o pożyczkę „na
ostatnią chwilę”.

Pożyczka może być przeznaczona na cele o charakterze obrotowym, obrotowo-inwestycyjnym oraz inwestycyjnym,
na finansowanie wydatków
związanych z utrzymaniem
bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnieniem
płynności finansowej. Maksymalna kwota pożyczki to 150
tys. z oprocentowaniem 0%
na warunkach pomocy de mi-

dzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, sztumskiego, m. Gdańsk
(Pożyczka Płynnościowa I),

›› województwa pomorskiego

z wyłączeniem m. Gdańsk,
m. Gdyni i m. Sopotu (Pożyczka Płynnościowa II)

Pożyczka dostępna jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
– Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

Złóż online wniosek CEIDG
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41/42/43
e-mail: info@dp.tczew.pl
dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew
twitter.com/DPTczew

P

rosimy o korzystanie z
możliwości składania
wniosków online, a osobiste wizyty w Urzędzie ograniczyć do minimum i realizować je
tylko w Urzędzie zgodnie z adresem zamieszkania. Dbajmy o siebie i innych, ograniczmy potrzebę przemieszczania się do niezbędnych czynności życiowych.

W czasie epidemii wszelkie wizyty w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w
Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3 wymagają wcześniejszego umówienia pod nr tel. 58
777 53 43 – obsługiwani są tylko klienci z wcześniej umówionym terminem i celem wizyty.
Sprawy można załatwiać przez
profil zaufany EPUAP lub bankowość elektroniczną (czyli
dostęp do banku online) Na
naszej stronie: www.dp.tczew.
pl znajduje się instrukcja i
zdjęcia – krok po kroku jak
złożyć wniosek CEIDG. Są one
również dostępne na stronie:

›› www.ceidg.gov.pl
Przypominamy, że we wszelkich wnioskach wpis, zmiana,

zawieszenie, wznowienie czy
wykreślenie można się cofnąć
z jego datą do stanu faktycznego. Wszystkie daty będą zachowane zgodnie z wnioskiem
CEIDG.
Wnioski CEIDG wysyłane
pocztą tradycyjną muszą być
opatrzone podpisem potwierdzonym notarialnie, składanie
wniosków tradycyjne musi odbywać się osobiście bądź z pełnomocnictwem dlatego polecamy złożenie wniosków online lub poczekanie na przywrócenie normalnej pracy administracji publicznej.

Porady i konsultacje
›› www.biznes.gov.pl
›› dp.tczew.pl/test/

Od początku epidemii COVID-19 staramy się udzielać
niezbędnych informacji drogą telefoniczną, dlatego też z
uwagi na ich złożoność oraz
nowe pakiety w ramach tarczy antykryzysowej postanowiliśmy o jej rozszerzeniu drogą
elektroniczną za pomocą ankiety zgłoszeniowej! Konsultacje dotyczą spraw związanych
z prawem gospodarczym, cywilnym, podatkowym, kodeksu pracy oraz przysługujących
świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej. Zakres może zostać poszerzony w zależności
od tematyki zagadnień zgłaszanych przez przedsiębiorców. Zachęcamy do kontaktu
zarówno obecnych jak i przyszłych przedsiębiorców.
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Zatrzymać wodę w mieście
w pobliżu było jak najwięcej
powierzchni, w które może
wsiąkać woda. Podczas gdy
większość wody z zaasfaltowanych ulic i zakostkowanych
chodników trafia do studzienek kanalizacyjnych i nie ma
szans na wsiąkanie w podłoże, pomyślmy czy zakrycie
betonem kolejnej powierzchni jest konieczne. Może znajdziesz jakieś alternatywne
rozwiązanie.

Woda.
Co potrafią ludzie?
Prysznic czy pełna wanna? Wybór jest oczywisty – wybierając prysznic zużywamy tylko
30 proc. ilości wody potrzebnej do kąpieli w wannie.

Anna Peichert

Mycie zębów i golenie. Podczas zakręcania kranu w trakcie tych czynności możemy
zużyć zaledwie 1 litr wody lub
niewiele więcej. Bez zakręcania
kranu wychodzi ok. 15 litrów.

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

Spłukiwanie toalety. Wystarczy używać toalety zgodnie
z przeznaczeniem. Bez wrzucania do niej śmieci, zużytych
chusteczek etc. Pamiętajmy,
że każde spłukanie to ok. 6 litrów wody.

Woda.
Co potrafią drzewa?
W wilgotnych okresach roku
drzewa gromadzą wodę w swoich systemach korzeniowych
i liściach. Następnie rozprowadzają ją powoli w najbliższej okolicy. Szczególnie ważne jest to w okresach suszy.
Cząsteczki wody oddawane do
otoczenia przez rośliny mają
większą gęstość, dzięki temu
w powietrzu jest zwiększona
wilgotność. Dodatkowo gałęzie, liście, pień nie dopuszczają pełnego oddziaływania
promieni słonecznych, dają
cień i obniżają temperaturę
w swoim bezpośrednim otoczeniu. Duże drzewa działają jak pompy, które pobierają
wodę z gleby i przetrzymują ją
w swoich tkankach. A w ciągu
jednej doby tylko jedno z nich
może oddać do otoczenia od
ok. 150 do nawet 400 litrów.
Oddychanie takim wilgotnym
powietrzem w pobliżu drzew
już po minimum godzinie

dziennie może dać efekt lepszego samopoczucia i zwiększonej odporności niezależnie
od pory roku. Dodatkowo drzewa są bardzo ważne w okresach, kiedy musimy przetrwać
wysokie temperatury latem.

Zieleń w mieście reguluje mikroklimat i ma duży wpływ
na warunki termiczne (jak
widać na powyższym szkicu).
Podczas zagospodarowywania
terenu w pobliżu miejsca zamieszkania, zadbaj o to, aby

Zmywarka i pralka. W 2020
roku nie ma już dylematu –
zmywarka czy mycie ręczne?
Używając zmywarek (są różne)
zaoszczędzamy przynajmniej
połowę naszego codziennego
zużycia wody. Pralkę i zmywarkę oczywiście uruchamiamy dopiero, kiedy są pełne.
Tylko te 4 powyższe sposoby pozwalają na zaoszczędzenie 200 litrów wody dziennie
w jednym przeciętnym gospodarstwie domowym.
Działka lub przydomowy ogródek. Nawet jeżeli nie mamy
jeszcze instalacji do gromadzenia deszczówki, to możemy przynajmniej w niewielkim stopniu zmniejszyć zużycie wody korzystając z deszczówki zgromadzonej w wystawionych pojemnikach czy
beczkach.

››100
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Lapidarium w Fabryce Sztuk
Tekst:
Fabryka Sztuk
Zdjęcia:
Rafał Grzenkowski

Dziedziniec Fabryki Sztuk.
Tu można złapać oddech
od miejskiego zgiełku.
Chwilę zadumy wywołuje
na pewno widok lapidarium, na które składają
się nagrobki przeniesione
z tczewskich cmentarzy,
przede wszystkim z tych
nieistniejących.
Na przestrzeni wieków pojawiały się w Tczewie różne miejsca pochówku. Niektóre z nich
istnieją do dnia dzisiejszego.
Aż trzy znajdują się przy ul. 30
Stycznia. Są to dwa cmentarze
katolickie – jeden został założony w 1870 roku przy obecnym I LO, a drugi, z kaplicą,
jest starszy od poprzednika
o dwadzieścia lat. Przy wspomnianej ulicy zlokalizowany
jest również cmentarz ewangelicki, na którym znajduje
się kościół. Zmarli wyznania
rzymskokatolickiego chowani
są ponadto na cmentarzu przy
ul. Gdańskiej. Z kolei cmentarz
komunalny znajduje się przy
ul. Rokickiej.
Dawno temu pochówków dokonywano m.in. w tczewskiej
farze, na cmentarzu przykościelnym, a także poza murami miejskimi. Do nieistniejących cmentarzy zaliczymy:
cmentarz katolicki przy ul.
ks. Ściegiennego; cmentarze
żydowskie (na terenie obecnego ośrodka zdrowia przy
ul. Wojska Polskiego, stadionu przy ul. Bałdowskiej oraz
niedaleko Tczewa, przy drodze do wsi Bałdowo); cmentarz ewangelicki w Parku Ko-

pernika, cmentarz baptystów
przy ul. Czyżykowskiej. Miejsca pochówku zakładane były
nieraz w wyniku czasowych,
bieżących potrzeb. Tak było
w przypadku cmentarza prawosławnego, naprzeciw obecnego gmachu głównej siedziby
biblioteki przy ul. Jarosława
Dąbrowskiego, gdzie chowano
zmarłych żołnierzy rosyjskich,
oblegających Gdańsk. Było to
w XVIII wieku, w okresie konfliktu o koronę polską między
Stanisławem Leszczyńskim
a mocarstwami ościennymi
popierającymi Augusta III.
Żołnierze chorowali na tyfus
plamisty i czarną ospę. Z kolei Szwedów poległych w bitwie z gdańszczanami z sierp-

nia 1657 roku pochowano
w bliżej nieokreślonym miejscu na Suchostrzygach. Warto wspomnieć, że swoje ofiary grzebał również kat. Było to
w okolicach szubienicy, która
znajdowała się poza obrębem
murów miejskich, u zbiegu
obecnej ul. Piaskowej i Wojska Polskiego.
Wróćmy do samego lapidarium na dziedzińcu Fabryki
Sztuk. Zobaczymy tam macewę
z cmentarza na tzw. Żydowskiej
Górce (przy drodze do Bałdowa). Wykonano ją z piaskowca i opatrzono napisem w języku hebrajskim i niemieckim
(z drugiej strony). Dzięki staraniom pracowników Fabryki

Sztuk, w 2008 roku przeniesiono ją w to miejsce. Lapidarium tworzy również wykonany
z kamienia polnego nagrobek
menonicki z gmerkiem oraz
płyta nagrobna z mogił żołnierzy 2. Batalionu Strzelców
poległych w obronie Tczewa
1 września 1939 roku, pochodząca z tzw. nowego cmentarza katolickiego. Z kolei pozostałością po cmentarzu ewangelickim jest fragment kolumnady i ogrodzenia grobu oraz
marmurowa płyta.

NA PODSTAWIE:

›› Forum Dawny Tczew,
›› planszy „Lapidarium” – tekst
autorstwa J. Ziółkowskiego.
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Nataniel Mateusz Wolf
Lekarz i astronom
Radosław Wiecki
Fabryka Sztuk

W 1761 roku Wolf postanowił
przenieść się do Warszawy.
Tutaj ponownie uśmiechnęła się do niego Fortuna. Jako
lekarz opiekował się księciem
Adamem Czartoryskim. Magnacka rodzina Czartoryskich
była właścicielem olbrzymiego
majątku, a sam książę był kandydatem do korony polskiej.
Doktor Wolf szybko piął się
po szczeblach kariery i wkrótce został generalnym lekarzem
wojsk polskich. Oprócz medycyny interesował się również
filozofią, botaniką, ale przede
wszystkim astronomią.
W 1769 roku dość nieoczekiwanie wyjechał z Warszawy
i po krótkim pobycie w Anglii
zjawił się w Tczewie. Najpraw-

››

C

zy wiesz, że dawno temu
w Tczewie istniało obserwatorium astronomiczne? Miało to miejsce
w XVIII wieku. Obserwatorium założył lekarz Nataniel
Mateusz Wolf. Urodził się on
w styczniu 1724 roku, w Chojnicach. Studiował w Lipsku,
Halle i Erfurcie. W 1749 roku
przyjechał do Gdańska, gdzie
chciał otworzyć własną praktykę lekarską. Musiał jednak
zrezygnować z tego pomysłu
– konkurencja wśród tamtejszych medyków była po prostu zbyt duża. Szczęście jednak
mu sprzyjało, ponieważ wkrótce otrzymał bardzo intratną
propozycję zawodową. Został
nadwornym medykiem najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w ówczesnej Polsce.
Opiekował się m.in. chorym
na gruźlicę marszałkiem wielkim koronnym Stanisławem
Lubomirskim. Przyniosło mu
to nie tylko znaczne korzyści
finansowe, ale także rozgłos.

Nataniel Wolf
Domena publiczna,
źródło: U.S. National Library of Medicine
„Observationes astronomicae…” – praca
Nataniela Wolfa zawierająca informacje o m.in.
obserwacjach astronomicznych poczynionych
w Tczewie w XVIII wieku
Książka w zbiorach Biblioteki Politechniki Gdańskiej,
domena publiczna
dopodobniej w naszym mieście mieszkała rodzina medyka. W 1770 roku doktor Nataniel Wolf stał się właścicielem
kamienicy przy ówczesnej ulicy Berlińskiej. Dzisiaj ta ulica
znajduje się na tczewskiej starówce i nosi nazwę Krótkiej.
Do naszych czasów nie dotrwał dom, który nabył lekarz
i astronom, w czasach Wolfa nosił on numer 8. Według
opisu Edmunda Raduńskiego zawartego w „Zarysie dziejów miasta Tczewa”, doktor
Wolf urządził swoje obserwatorium w spichlerzu znajdującym się naprzeciw jego kamienicy. Wśród jego wyposażenia miała być „blaszana kula

››

ziemska i otaczające ją koliste
blaszane koła, przedstawiające
ekliptykę i 4 południki i równik”. W 1772 roku, po I rozbiorze Polski, kiedy Tczew
znalazł się w granicach zaboru pruskiego, Nataniel Wolf
wyjechał do Gdańska. Miasto
to wciąż jeszcze pozostawało
w graniach I Rzeczypospolitej. Na Biskupiej Górce wybudował kolejne obserwatorium
astronomiczne.

rysie dziejów miasta Tczewa”
Raduński podaje, że jeszcze
w 1860 roku w naszym mieście znajdowały się pozostałości jego dawnego, pierwszego w Tczewie obserwatorium
astronomicznego.

Przez cały Wolf był praktykującym lekarzem. W Gdańsku
zajął się m.in. propagowaniem
pionierskich wówczas szczepień na ospę. Nataniel Wolf
zmarł 15 grudnia 1784 roku.
We wspomnianym już „Za-

nataniel-wolf-poznaj-zyciorys-wybitnego-gdanszczanina-ktorego-grob-odkryto-na-biskupiejgorce,a,161736 (dostęp 08.05.2020)

NA PODSTAWIE:

›› biskupiagorka.pl/nataniel-wolf/
(dostęp 08.05.2020)

›› gdansk.pl/wiadomosci/

›› Raduński Edmund, Zarys dziejów
miasta Tczewa, Tczew 1927.

››100

››
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100-lecie powrotu Tczewa
w granice Rzeczypospolitej
i zaślubin Polski z Bałtykiem
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Alfred Eisenstaedt
Mistrz prasowej fotografiii

Kilkuletni Alfred Eisenstaedt
Zdjęcie wykonane w zakładzie Th. Lange
na ówczesnej Berlinerstrasse 16/17 (dzisiaj ul. Krótka)

Nazywany był ojcem
fotożurnalizmu, ale
o sobie mówił, że jest
facetem, który po prostu lubi robić zdjęcia.
Alfred Eisenstaedt,
którego nazwisko
jest dobrze znane
wszystkim miłośnikom fotografowania,
urodził się w Tczewie
6 grudnia 1898 r.

Sklep rodziny Eisenstaedt na tczewskim rynku, początek XX wieku
Przyjaciele nazywali go „Eisie”.
Był synem bogatego właściciela domu towarowego. Już
w 1906 r. cała rodzina przeprowadziła się do Berlina, a Alfred prawdopodobnie już nigdy później nie odwiedził rodzinnego miasta. Pierwszy
aparat firmy Kodak dostał od
wuja na 14. urodziny. W czasie I wojny światowej Alfred
służył w armii niemieckiej.
Został ciężko ranny 9 kwietnia 1918 r. W czasach kryzysu jego rodzina zbankrutowała. Musiał zacząć zarabiać, aby
się utrzymać.
Pierwsze zdjęcie, które sprzedał redaktorowi magazynu
„Der Welt” za 3 dolary, przedstawiało tenisistkę. W 1931 r.
dołączył do PAP Associated
Press. Pewnego razu został wysłany jako fotograf królewskiego ślubu do Włoch. Zrobił tam
zdjęcia wszystkiego oprócz...
młodej pary. Jego umiejętność

wykonywania zdjęć cały czas
rozwijała się. Technika Eisenstaedta w głównej mierze opierała się na naturalnym świetle. Opracował ją badając obrazy olejne starych mistrzów
– jego ulubionym malarzem
był Rembrandt. Kolejne szlify zdobył dzięki znajomemu,
który pokazał mu, że zdjęcia
można powiększyć, wykadrować w taki sposób, aby podkreślić ważną część, a resztę
usunąć. Alfred kupił aparat
Leica 35 mm, z którym pracował wiele lat.
W 1935 r., gdy antysemicka
atmosfera III Rzeszy zaczęła się zagęszczać, wyjechał do
Stanów Zjednoczonych. Cały
czas eksperymentował, próbował różnych metod wykorzystywania naturalnego światła poprzez zmianę pryzmatu,
filtrów i obiektywów. Miał niezwykłą umiejętność wyczucia
chwili, niepowtarzalnego mo-

mentu, tworząc poczucie intymności. Prawie w ogóle nie
używał lampy błyskowej. Został zatrudniony w magazynie „Life”. Pozowali mu wielcy
tego świata – Richard Strauss,
Ernest Hemingway, Marlena
Dietrich, Sophia Loren, Marylin Monroe, Walt Disney oraz
prezydenci Stanów Zjednoczonych, jak John F. Kennedy czy
Bill Clinton z rodzinami. Aż 90
wykonanych przez niego zdjęć
zdobiło okładki tego magazynu. Jego najsłynniejsza fotografia przedstawia marynarza
całującego pielęgniarkę na ulicach Nowego Jorku. Zdjęcie
zostało wykonane podczas parady z okazji zakończenia II
wojny światowej.
Alfred Eisentaedt był żonaty
z Kathy Kaye w latach 1949-1972. Zmarł 23 sierpnia 1995 r.
w wieku 96 lat.

Dawny Tczew
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Uchwała Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 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 2020 r. poz. 713), 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 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020
r. poz.673) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej
uchwala co następuje:
§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 zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,99 zł
b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
od 1 ha powierzchni – 4,99 zł
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,52 zł
d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli 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 – 3,28 zł

a. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,85 zł
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 24,84 zł
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1
m2 powierzchni użytkowej – 11,62 zł
d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,06 zł
e. gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe
cele bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,09 zł
f. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,37 zł
3. od budowli – 2 % 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
Traci moc 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 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4635).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Zenon Drewa

2. od budynków lub ich części:

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do wyłącznej kompetencji rady gminy
należy określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie swojego działania.
Przy określaniu wysokości stawek rada gminy może różnicować
ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób
wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków, jednakże ich
wysokość nie może przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
Przypisy
1
Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
a. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
b. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za

Proponowane przez Radę Miejską w Tczewie stawki są stawkami maksymalnymi ustalonymi przez Ministra Finansów na rok
2021 za wyjątkiem stawki dla budynków gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego, która wynosi 6,09 zł (wzrosła o 0,23 zł w stosunku do stawki na 2020 r.).
Powyższe zmiany spowodują zwiększenie wpływów do budżetu
miasta o około 925.000,00 złotych. Mając powyższe na uwadze
podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Skarbnik Miasta Helena Kullas

użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne”.

