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P

odczas listopadowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul.
Wojska Polskiego.
Celem planu jest doprecyzowanie
przeznaczenia dla terenów zabudowy usługowej poprzez wyeliminowanie zapisu dopuszczającego
funkcje mieszkaniowe w rejonie byłego koszarowca (1.U, 2.U i 3.U.).
– To dopiero początek procedury,
ale chcielibyśmy ją zakończyć jak
najszybciej, tak aby jeszcze w przyszłym roku było możliwe ogłoszenie
przetargów. Zmiana planu pozwoli
na wykluczenie na ponad 5 hekta-
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rach funkcji mieszkaniowych, co zabezpieczy interesy miasta na tym obszarze. Po zmianie planu nieruchomość będzie mogła być wydzierżawiona lub sprzedana – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Dzięki zmianom w planie, teren ten
zostanie przeznaczony pod funkcje
usług biurowych jako dominujących, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych tj. usługi administracji i zarządzania, usługi zdrowia, gastronomii, kultury,
sportu, rekreacji, hotelarstwa, zieleni urządzonej, infrastruktury komunikacyjnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
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Tczew ma najlepszy grunt
inwestycyjny – wyniki
konkursu Grunt na Medal 2021
Krystian Jendrzejewski
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grudnia Mirosław Pobłocki prezydent Tczewa podczas gali konkursu w Warszawie odebrał nagrodę za najlepszy teren inwestycyjny. Kapituła konkursu najwyżej (I miejsce w woj.
pomorskim) oceniła Gminę Miejską Tczew za działkę
prywatną przy ul. Za Dworcem (po dawnej drożdżowni). Tczew znalazł się na liście
16 gmin z całej Polski z najlepszymi terenami pod inwestycje. Pełną listę wyników
można znaleźć na:

– O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło
120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty. Cieszę się, że nasze miasto zostało zauważone jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów i przyjazne dla przedsiębiorców. Tereny i gminy
nagradzane tytułem „Grunt
na medal” otrzymują niepowtarzalną szansę promocji, a także w pierwszej kolejności są rekomendowane inwestorom, jeśli tylko
spełniają wymogi konkretnego przedsiębiorcy – mówi
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
W konkursie „Grunt na medal” zgłoszono łącznie 164
tereny inwestycyjne o przeznaczeniu produkcyjnym.
W wyniku przeprowadzonej
30 kwietnia br. weryfikacji
i ocen zgłoszonych terenów
inwestycyjnych, do drugiego
etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 59 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału

Tomasz Bronk
prezesem TCSiR

T

omasz
Bronk,
z początkiem
grudnia, objął
funkcję prezesa Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp.
z o.o. w Tczewie.

Fot. Małgorzata Mykowska

O stanowisko prezesa ubiegało się 8 kandydatów, spośród których 6 spełniło wymogi formalne. Po rozmowach z kandydatami, Komisja Kwalifikacyjna zdecydowała o wyborze Tomasza Bronka.

›› paih.gov.pl/20211202/

zwyciezcy_konkursu_grunt_
na_medal#
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w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa
tereny, które uzyskały trzy
najwyższe oceny.
Miasto Tczew wytypowało
do konkursu teren dawnej
jednostki wojskowej – NCT,
a dokładnie dwie działki
na jego południowym krańcu o pow. 4,12 ha i 1,22 ha,
z przeznaczeniem pod działalność usługowo-przemysłową oraz nieruchomości
przy ul. Za Dworcem o pow.
3,67 ha, z przeznaczeniem
na usługi i produkcję – należącą do prywatnego właściciela. Na terenie naszego
województwa w ścisłym finale znaleźliśmy się z terenami
Invest Park Rumia.
16 lipca 2021 r. odbyła się wizja lokalna obu terenów i prezentacja informacji o mieście oraz regionie. W ocenie brali udział przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z Warszawy,
Agencji Rozwoju Pomorza,
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
i Invest in Pomerania.

Nagrodą w konkursie jest
preferencyjne wskazanie
zwycięskich terenów przez
PAIH S.A. i urzędy marszałkowskie inwestorom oraz
prowadzona przez PAIH S.A.
i zarządy województw promocja tych terenów na forum
międzynarodowym.
Konkurs organizowany jest
przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – instytucje doradczą, działającą we
współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju
(PFR) pod kierownictwem
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to
pierwszy punkt kontaktu
dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur
na całym świecie.
Wśród laureatów znalazły
się Gminy: Chojnów, Ksawerów, Mińsk Mazowiecki
i Żyraków oraz Miasta: Żnin,
Chełm, Nowa Sól, Tarnów,
Ujazd, Łomża, Tczew, Dąbrowa Górnicza, Ostrowiec
Świętokrzyski, Elbląg, Leszno i Stargard.

Tomasz Bronk jest radcą
prawnym, absolwentem
prawa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Ukończył podyplomowe
studia: kierunek zamówienia i dyscyplina finansów publicznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, kierunek zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek zarządzanie finansami
i prawo w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, ukończył
aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Gdańsku, uzyskał wpis na listę
radców prawnych.
Od 2006 r., przez 10 lat,
pracował w Szpitalach
Tczewskich pełniąc funkcję prokurenta, głównego specjalisty ds. inwestycji, zastępcy dyrektora ds.
administracyjno-technicznych, zastępcy dyrektora
ds. zamówień publicznych
i zaopatrzenia. Od 2017 r.
był dyrektorem Centrum
Usług Wspólnych Gminy
Miejskiej Tczew. Od 2015
r. jest zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. Ma 42 lata, jest żonaty, ma dwie córki.
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Cyfrowa Gmina
– dofinansowanie
dla Tczewa
Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł z programu „Cyfrowa gmina” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest
to projekt skierowany do
wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie
wynosi 100 procent i będzie
przeznaczone m.in. na zakup
sprzętu IT, oprogramowania,
usług chmurowych i szkoleń
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz podległych jednostek budżetowych
(MOPS, Fabryka Sztuk, CKiS,
ZUK, CUW). Zakup sprzętu
zostanie przeznaczony do pracy zdalnej w celu zapewnienia ciągłości pracy w przypadku wprowadzenia obostrzeń
pandemicznych.

LISTOPAD
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Tczew doceniony
w Rankingu Gmin
Województwa Pomorskiego
Znamy laureatów Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2021.
Wyniki zostały ogłoszone podczas gali 18 listopada, która odbyła się w Gdańsku.
W rankingu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
oceniano 119 pomorskich samorządów.

Materiały prasowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
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Granty na zakup sprzętu
informatycznego dla
dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR
Urząd Miejski w Tczewie zakończył przyjmowanie wniosków od mieszkańców, w odpowiedzi na nabór do programu pod nazwą „Granty PPGR
– wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Wpłynęło
ich blisko 400. Podobnie jak
„Cyfrowa Gmina”, jest to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich. Wniosek, który złożyło miasto Tczew na ten konkurs opiewa na kwotę ponad
1,3 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Dofinansowanie wynosi
100 procent i może być przeznaczone na zakup sprzętu do
nauki zdalnej – laptopy, tablety. Nabór ma formułę konkursową dlatego realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania środków.

W imieniu samorządu miasta Tczewa, pamiątkowy dyplom i statuetkę
odebrał wiceprezydent Adam Burczyk (na zdjęciu trzeci z lewej)
we współpracy z Urzędem
Statystycznym w Gdańsku.
Celem przedsięwzięcia jest
wyłonienie i promowanie
gmin wyróżniających się
pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
najlepszych praktyk przez
nie stosowanych.

›› wydatki inwestycyjne

Gmina miejska Tczew zajęła
pierwszą lokatę wśród gmin
powiatu tczewskiego,
13. wśród gmin miejskich,
zaś 27. wśród wszystkich
gmin województwa
pomorskiego.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy woj. pomorskiego z wyłączeniem miast na
prawach powiatu: Gdańska,
Gdyni, Słupska i Sopotu. Za
zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla gmin.

››

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego to inicjatywa, która FRDL realizuje

Dane brane pod uwagę to
m.in.
›› dochody gminy
›› zadłużenie gminy

››

››

i bieżące

›› środki unijne i inne

››

››
››
››
››

środki zewnętrzne wykorzystywane przez
gminę
liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON
wyniki egzaminu
8-klasisty
wydatki na oświatę
liczba mieszkańców
zameldowanych
i wymeldowanych
przyrost naturalny
wysokość środków przekazywanych organizacjom pozarządowym
wydatki na ochronę
środowiska.

Małgorzata Mykowska
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Z mieszkańcami o projekcie budżetu
na 2022 rok – tym razem online

T

egoroczna debata na temat przyszłorocznego
budżetu Tczewa odbyła
się 9 grudnia. Ze względu na
pandemię, mieszkańcy mogli
ją śledzić za pośrednictwem
Internetu, ale mieli też możliwość zadawania pytań.

Założenia przyszłorocznego
budżetu omówiła Helena Kullas, skarbnik miasta.
Planowane dochody Tczewa
wyniosą 268 mln zł, jest to
o blisko 16 proc., czyli o ok.
50 mln zł mniej niż w roku
bieżącym.
W przyszłym roku wzrośnie
podatek od nieruchomości, pozostałe – w tym opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od środków transportowych, opłata targowa pozostaną bez zmian.
Planowane wydatki to
293,5 mln zł. Spadek w stosunku do 2021 r. wynosi 15,7 proc.,
czyli ok. 54,5 mln zł.
Największe wydatki planowane są na oświatę i wychowanie
– blisko 40 proc. oraz na pomoc społeczną i rodzinę – 28
proc. Jeśli chodzi o oświatę,
z roku na roku, budżet miasta
dopłaca coraz większe kwoty
do otrzymywanej subwencji.
W 2022 r. z ponad 104 mln
zł na oświatę, połowę dołoży miasto.
Deficyt budżetu zaplanowano
na 25,4 mln zł. Deficyt zostanie
pokryty z planowanej emisji
obligacji komunalnych – 4 mln
zł oraz z budżetu państwa – 10
mln zł – na pokrycie ubytku
związanego z Polskim Ładem
i kolejne 10 mln zł na inwesty-

268 mln zł

PLANOWANE DOCHODY

293,5 mln zł
PLANOWANE WYDATKI

Fot. Sylwia Balda

Projekt budżetu na 2022 r. był
tworzony w warunkach bardzo
trudnych dla samorządów wywołanych m.in. Polskim Ładem, który znacząco wpłynął
na zmniejszenie dochodów
z podatków, galopującą inflacją, wzrostem cen energii,
paliw, podwyżką najniższego
wynagrodzenia.

BUDŻET NA 2022 ROK

30 mln zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2022 r. zakończy się rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2.
W grudniu m.in. wykonywany był strop między pierwszą a drugą kondygnacją
cje z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
Zadłużenie budżetu miasta (plan na koniec 2022 r.)
to 89 mln zł, czyli 33 proc.
dochodów.
Plany inwestycyjne miasta
omówił wiceprezydent Adam
Burczyk. Na zadania inwestycyjne w 2022 r. zaplanowano
blisko 30 mln zł.

››

››

Najważniejsze inwestycje:
›› rozbiórka starego i budo-

››

››
››

››
››

wa nowego wiaduktu łączącego ul. Nowy Rynek
z ul. Kolejową – 8,6 mln zł
(kontynuacja zadania
z 2021 r.)
rozbudowa Sportowej
Szkoły Podstawowej nr
2 – 1,8 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)
budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Żwirki
– 700 tys. zł
budowa parkingu przy
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej –
1,8 mln zł
budowa parkingu przy ul.
Ściegiennego – 1 mln zł
(kontynuacja z 2021 r.)
budowa parkingu, wraz
z odwodnieniem i oświe-

››

››
››
››

››

››

tleniem, przy Urzędzie
Miejskim – 1,4 mln zł
budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem
przy ul. Retmańskiej –
550 tys. zł (kontynuacja
z 2021 r.)
przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Okrętowej,
Tczewskich Saperów, Kossaka, Polnej, Obr. Westerplatte, Kard. Wyszyńskiego – łącznie 730 tys. zł
wymiana nawierzchni elementów infrastruktury drogowej wzdłuż ulic
miejskich – 160 tys. zł
budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Kolejowej
i Pomorskiej – 550 tys. zł
budowa kolumbarium
na Cmentarzu Komunalnym – 160 tys. zł
rozbudowa terenu zielonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 12, przy
ul. Topolowej – 400 tys. zł
budowa oczyszczalni wód
opadowych na kolektorach deszczowych
– 1,3 mln zł
rewitalizacja Parku Miejskiego – dokumentacja
budowlano-wykonawcza
– 300 tys. zł

›› wymiana odcinka ka-

››

››
››
››
››
››

››

nalizacji deszczowej ul.
Za Dworcem i ul. Kusocińskiego – 1 mln zł
modernizacja oświetlenia
– ul. Kociewska, ul. Rokicka, al. Solidarności
– 270 tys. zł
zagospodarowanie niecki czyżykowskiej (kolejny
etap) – 280 tys. zł
budowa naświetlaczy
przejść dla pieszych
– 100 tys. zł
przebudowa ul. Królowej
Jadwigi – 2,8 mln zł.
budowa stacji ładowania
autobusów – 1,1 mln zł
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 250 tys. zł.
inwestycje realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa

Dodatkowo do budżetu inwestycyjnego wprowadzone zostaną dwa kolejne zadania, na które dofinansowanie
otrzymaliśmy z programu Polski Ład – przebudowa ul. Zygmunta Starego i II etap przebudowy ul. Stoczniowców.

Małgorzata Mykowska
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Nowe inwestycje na Górkach
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Na osiedlu Górki, w ostatnim
czasie zrealizowanych zostało
kilka drobnych, ale potrzebnych mieszkańcom inwestycji.
Łatwiej teraz pojechać w kierunku Śliwin – najbardziej
uciążliwe fragmenty drogi
(prawie 200 metrów) zostały wyłożone płytami. Zakład
Usług Komunalnych wykonał
również podjazd do ulicy Księdza Pasierba. Na placu zabaw
na Górkach II wymienione zostały urządzenia do zabawy. –
Budżet miasta jest ograniczony
i nie pozwala na wykonywanie
dużych i kosztownych inwestycji wszędzie tam, gdzie jest
taka potrzeba, a przynajmniej
nie od razu. Czasami jednak
udaje się za pomocą nawet
drobnych nakładów poprawić
stan infrastruktury. Nawet je-

śli nie jest to rozwiązanie docelowe, ale mam nadzieję, że
mieszkańcy odczuli poprawę –
mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczew.
Z inwestycji na Górkach ciszy się radny Kazimierz Mokwa, który w imieniu mieszkańców zabiegał o wykonanie
tych zadań.

Wymieniamy miejskie oświetlenie
Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcie:
Piotr Szkopkowski

O

d kilku lat miasto Tczew
konsekwentnie wymienia oświetlenie na energooszczędne. W grudniu trwały prace przy ul. Wąskiej, Ogrodowej, al. Kociewskiej i ul.
Forsterów.
Inwestycja przy al .Kociewskiej
– na odcinku od al. Solidarności do ul. Jagiellońskiej, polega
na wymianie 87 opraw – z so-

dowych na ledowe. Termin wykonania zadania mija w II połowie grudnia br., koszt to blisko 95 tys. zł.
Przy ul. Forsterów wybudowane zostaną 4 latarnie, wraz
z instalacją kablową. Koszt inwestycji to blisko 45 tys. zł, termin realizacji – koniec grudnia br.
W grudniu zakończyły się prace przy wymianie oświetlenia
przy ul. Ogrodowej i Wąskiej.
Łącznie wymienianych zostało 57 słupów oświetleniowych.
Umowa objęła również podświetlenie zabytkowego muru
obronnego. Koszt zadania to
blisko 290 tys. zł.

INWESTYCJE
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Centrum Wspierania Rodziny
– czas na wyposażenie
Tekst:
Małgorzata Mykowska

nych przez Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy oraz
do prowadzenia działań w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdjęcie:
Przemysław Misiewicz

Koszt wykonania prac budowlanych to ok. 860 tys. zł. Do
końca grudnia potrwa wyposażanie obiektu. Inwestycja
jest dofinansowana z funduszy unijnych i realizowana w
ramach projektu pn. „Miasto
od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2017-2020.

Z

akończone zostały prace
budowlane w kamienicy
przy ul. Podgórnej 8. Już
w przyszłym roku w Centrum
Wspierania Rodziny wsparcie
znajdą osoby doświadczające pomocy.
W budynku zostaną zaadaptowane dwa pomieszczenia
mieszkalne dla osób wymagających pomocy. Pomieszczenia
te będą pełnić funkcję tymczasowego, bezpłatnego schronienia dla osób doświadczających
przemocy oraz wymagających
wsparcia w związku z sytuacją
kryzysową.
Dodatkowo, powstanie pomieszczenie do prowadzenia
wsparcia (np. przez psychologa oraz pracownika socjalnego) dla osób będących w kryzysie. Pomieszczenie to będzie też wykorzystywane do
prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym zadań prowadzo-

Retmańska i parking na Ściegiennego
– umowy podpisane

P

odpisane zostały umowy
z wykonawcami parkingu
przy ul. Ks. Ściegiennego oraz ciągu pieszo-jezdnego
i oświetlenia ul. Retmańskiej.
Obie inwestycje zakończą się
w 2022 r.
Parking przy ul. Ściegiennego
wykonuje firma B&W z Pruszcza Gd. za blisko 1,6 mln zł.
Parking będzie liczył ok. 50

miejsc. Dojazd znajdować się
będzie od strony ul. Sambora
oraz Wyszyńskiego. Termin
realizacji zamówienia to przełom sierpnia i września przyszłego roku.
Oświetlenie i ciąg pieszo-jezdny przy ul. Retmańskiej – od
ul. Czatkowskiej do kładki nad
Kanałem Młyńskim wykona
firma Artel z Knybawy za 1,5

mln zł. Umowa została podpisana na początku grudnia, termin wykonania zadania mija
z końcem maja 2022.
Zadanie obejmuje m.in.: budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 740 m, budowę sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Retmańskiej, przestawienie istniejącego ogrodzenia od stro-

ny ogródków działkowych
na odcinku o długości ok. 130
m wraz z naprawą powstałych uszkodzeń, wykonanie
utwardzenia terenu o wymiarach 16m x 20m, z przeznaczeniem na miejsca postojowe, oznakowanie drogi oraz
montaż 14 latarni z oprawami ledowymi.

Małgorzata Mykowska
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Dodatkowe
miejsca parkingowe
przy dworcu

Z

motoryzowanym udostępnione zostały dodatkowe miejsca parkingowe
w rejonie węzła transportowego – u zbiegu ul. Pomorskiej i Kaszubskiej.
Jest to parking administrowany przez Zakład
Usług Komunalnych. Znajduje się tam ok. 50 miejsc
postojowych. Parking jest
bezpłatny i czynny przez
całą dobę.

Nowa sygnalizacja
już gotowa

D

obiegała końca przebudowa sygnalizacji
świetlnej na jednym z
najbardziej newralgicznych skrzyżowań w Tczewie – ul. Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej i Sobieskiego. Dotychczasowe tradycyjne światła zastąpiła sygnalizacja akomodacyjna, która dopasowuje się do natężenia ruchu. Inwestycja kosztowała blisko 450 tys. zł. Z
ramienia Gminy Miejskiej
Tczew prowadził ją Zakład
Usług Komunalnych.

Ogłoszenie

P

rezydent Miasta Tczewa
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie
piętro, został wywieszony
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części ogrodzenia
na targowisku przy ulicy
Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni jednego metra kwadratowego,
w celu posadowienia reklamy – banera.

INWESTYCJE
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Nowy skwer przy ulicy
Bora-Komorowskiego
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

W ciągu ostatnich lat osiedle
Suchostrzygi zmieniły się
z typowego blokowiska
w dzielnicę z bogatą
infrastrukturą służącą
do wypoczynku, sportu,
spacerów. Ostatnim przykładem działań samorządu
miasta jest skwer w rejonie
ul. Bora-Komorowskiego.

– Planując zagospodarowanie tego terenu od początku
chcieliśmy tutaj urządzić teren zielony, chociaż nie od
razu możliwa była jego realizacja. Jest to jedno z najmłodszych osiedli w Tczewie, ale ma swój urok. W tym
roku wykonaliśmy I etap inwestycji, w przyszłości planujemy zagospodarowanie
pozostałego wolnego terenu
– aż do Kanału Młyńskiego,
aby wykorzystać w pełni potencjał tego miejsca. Mam
nadzieję, że tczewianom dobrze się tu mieszka, a dzięki nowym inwestycjom będzie mieszkało się jeszcze lepiej. Cieszę się z aktywności

mieszkańców, którzy dopingowali nas, aby jak najszybciej inwestycję zrealizować.
– mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
W ramach inwestycji wykonane zostały utwardzone alejki z kostki betonowej, pojawiły się elementy
małej architektury – ławki,
kosze na śmieci, posadzone zostały drzewa i krzewy,
posiana trawa. Teren liczy
ok. 3 tys. m2. W sąsiedztwie
jest plac zabaw wykony kilka
lat temu w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
Radni z tej dzielnicy – Roman Kucharski, Kazimierz

Ickiewicz i Krystian Cieśnik
(na zdjęciu obok, wraz z prezydentem miasta) zamierzają włączyć się w dalsze zagospodarowanie terenu i posadzić drzewka owocowe. Radni proszą też mieszkańców,
aby dbali o nowy teren i reagowali, jeśli będzie on niszczony przez wandali.
– Mamy na Suchostrzygach
sporo terenów do spacerów
i odpoczynku. Niedaleko jest
tzw. deptak kolejowy łączący
ul. Armii Krajowej z ul. Topolową i Szkołą Podstawową
nr 12, dalej – skwer przy fontannie, a w jego sąsiedztwie
miejsce do zabawy i aktywnego wypoczynku – warto zrobić sobie taki spacer – zachęca radny Roman Kucharski.
Tegoroczne zadanie kosztowało ok. 300 tys. zł i w całości została wykonane ze środków budżetu miasta.

KULTURA

Nagrody Prezydenta Tczewa
dla młodych i zdolnych
Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcia:
Martyna Link

Tczewianin Roku 2021
Czekamy na kandydatury

D

o 7 stycznia 2022 r. czekamy kandydatury do nagrody prezydenta miasta - Tczewianin Roku 2021. Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia i grupy prywatnych osób
do wytypowania kandydatów
spośród osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.

Do nagrody i wyróżnień mogą
być zgłaszane osoby fizyczne, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia,
mające znaczenie dla miasta lub jego mieszkańców,
a w szczególności:

Komisja opiniująca wnioski
o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Tczewa dla
uzdolnionych uczniów i studentów w ramach Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
przyznała nagrody finansowe o łącznej wartości 6500
zł. Nagrody przyznane zostały za osiągnięcia w ubiegłym
roku szkolnym (2020/2021).
Wręczył je Adam Urban, wiceprezydent Tczewa, podczas
spotkania w Urzędzie Miejskim – 1 grudnia.

W roku szkolnym 2020/2021
z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
w trosce o bezpieczeństwo
uczestników, ich bliskich
oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację
– konkursy dla dzieci, młodzieży i studentów były odwoływane, dlatego uzdolnieni uczniowie mieli ograniczone możliwości wykazania osiągnięć wykraczających
poza wymagania programowe szkół (uczelni), w których
się kształcą.
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Nagroda została ustanowiona w 1996 r. i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców. Nagrodę i wyróżnienia przyznaje prezydent
raz w roku, za rok poprzedni. Wręczenie następuje podczas uroczystości Dnia Tczewa 30 stycznia.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przyznał
coroczne nagrody
najzdolniejszym uczniom
i studentom – mieszkańcom Tczewa.

Złożonych zostało 10 wniosków, na podstawie których
6 osób zostało wytypowanych do otrzymania nagrody finansowej w wysokości
od 800 do 1500 zł.

BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

›› przyczyniły się do pro-

››

››
NAGRODY OTRZYMALI:
›› ZOFIA BIAŁAS – III Liceum Ogólnokształcące z oddz.
Dwujęzycznymi w Gdyni

›› ALEKSANDRA WOŁOSZYK –Szkoła Podstawowa nr
››
››
››
››

12 w Tczewie
JAKUB SAŁEK – Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące w Tczewie
KAROLINA KRASIŃSKA – Uniwersyteckie Katolickie
Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
MARIA STENCEL – Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące w Tczewie
KAMIL DUSZYŃSKI – Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące w Tczewie

1 OSOBA OTRZYMAŁA NAGRODĘ RZECZOWĄ:

›› JULIA ZIÓŁKOWSKA – Liceum Ogólnokształcące Collegium
Gedanense w Gdańsku

mocji osiągnięć miasta
Tczewa w kraju lub za
granicą;
przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego miasta;
przysporzyły miastu korzyści materialnych
i duchowych.

Kandydatów mogą zgłaszać
stowarzyszenia, organizacje społeczne, kombatanckie lub polityczne oraz grupy
mieszkańców (co najmniej 20
osób), a także Rada Miejska.
Do tej pory tytuł „Tczewianin Roku” otrzymali: Iwona
Marmur, Urszula Giełdon,
Tadeusz Abt, Jan Rogowski,
Jerzy Kubicki, Henryk Mielewczyk, Krzysztof Bonikowski, Krzysztof Szlagowski,
Robert Turło, Józef Golicki, Alicja Gajewska, ks. Jan
Buk, Grażyna Antczak, Józef
Ziółkowski, Andrzej Netkowski, Maciej Sodkiewicz, Klaus
Kosowski, Marek Moszyński,
Kazimierz Smoliński, Józef
Bejgrowicz.
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Straż Miejska w listopadzie
Straż Miejska w Tczewie

›› Przewieziono 5 osób z upo-

jeniem alkoholowym – 4 do
miejsca zamieszkania, 1 do
ośrodka dla bezdomnych
w Malborku.

Ogólnopolski tel. alarm.
986
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

›› Dzielnicowi strażnicy miej-

scy działający na osiedlach
Suchostrzygi i Bajkowym
podjęli 62 interwencje własne oraz 31 zleconych (przez
administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM),
nałożyli 12 mandatów karnych w wysokości łącznie
850 zł, wystawili 33 wezwania dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 19
osób pouczyli.
Na Os. Garnuszewskiego
i Zatorzu dzielnicowi podjęli 34 interwencje własne
oraz 41 zleconych, nałożyli 9 mandatów karnych na
łączną kwotę 1650 zł, wysta-

W listopadzie 2021 r. tczewska
Straż Miejska odnotowała
880 interwencji, w tym 394
zgłoszone przez mieszkańców
i przedstawicieli instytucji,
486 – pozostałych, w tym
zgłoszonych przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie i interwencje własne
strażników.

wili 31 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych,
19 osób pouczyli.
Na Starym Mieście i Czyżykowie dzielnicowi podjęli 90 interwencji własnych
oraz 95 zleconych, nałożyli 1 mandat karny na kwotę 100 zł, wystawili 27 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych,17 osób
pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach
publicznych, wykroczeń
drogowych.

›› Doprowadzono do usunię-

cia długo nieużytkowanych
pojazdów (wraków) – Renaulta z ul. H. Hass i Fiata
z ul. Mieszka 1.

›› Do Komendy Powiatowej

Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: czterech kolizji drogowych (10, 12, 29 listopada),
oszustwa „na policjanta” (2,
8 listopada), kradzieży roweru (15 listopada), potracenia pieszego (15 listopada), kradzieży motoroweru (17 listopada).

›› Przeprowadzono 15 inter-

wencji dotyczących egzekwowania od właścicieli
psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania po
nich. Nałożono 1 mandat
karny w wysokości 250 zł,
pouczono2 osoby, skierowano 2 wnioski o ukaranie
do sądu. 2-krotnie zgłaszano do schroniska informacje o psach bez opieki.

XXXVIII sesji Rady Miejskiej
23 GRUDNIA, GODZ. 10.00
URZĄD MIEJSKI, UL. 30 STYCZNIA 1
CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności
radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 listopada i z sesji nadzwyczajnej z 2 grudnia 2021 r.
5. Informacja z działalności
Prezydenta Miasta Tczewa
za grudzień 2021 r.
6. Informacja z interpelacji
zgłoszonych przez radnych
w okresie od 25 listopada do
22 grudnia 2021 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7.

Stan zaawansowania inwestycji i remontów na
dzień 6 grudnia 2021 r.

8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Podjęcie uchwał
w sprawie:
zmian w budżecie miasta
Tczewa na 2021 r.,
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata
2021-2034,
ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2021,
ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg
publicznych,
ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej
Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za

postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu
ich pobierania,
8.6. ujednolicania nazw ulic
w Gminie Miejskiej Tczew,
8.7. wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego,
8.8. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie,
8.9. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,
8.10.Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa
na lata 2022-2035,
8.11. uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2022 rok,
8.12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2022 rok
8.13. planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na I półrocze
2022 rok,

8.14. planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2022
rok,
8.15. nadania Pani Gertrudzie
Pierzynowskiej Medalu
„Pro Domo Trsoviensi”
8.16. nadania Pani Alicji Gajewskiej Medalu „Pro
Domo Trsoviensi”,
8.17. nadania Panu Jackowi
Prętkiemu Medalu „Pro
Domo Trsoviensi”,
8.18. nadania wyróżnienia
„Honorowy Obywatel
Miasta Tczewa”.
8.19. odwołania radnego Kazimierza Mokwy ze składów Komisji stałych Rady
Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023.
9. Zgłaszanie interpelacji,
zapytań i wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia
(podziękowania, życzenia itp.).

TURYSTYKA

BIULETYN INFORMACYJNY
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Turyści już mogą skorzystać z nowych
tablic z planem Tczewa
Tekst i zdjęcia:
LOT Kociewie

W ostatnich tygodniach
w różnych częściach Tczewa
można zauważyć nowe
tablice z planem miasta.
Zmieniły one stare, nieco
zniszczone i nieaktualne już
plansze (pojawiły się nowe
ulice, ścieżki rowerowe).
Wymiana tablic została zrealizowana przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz
Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie.
W pobliżu dworca kolejowego,
przy ulicy Pomorskiej stanęła
dwustronna tablica przedstawiająca nie tylko plan miasta.
Turyści oraz mieszkańcy Tczewa mogą również przeczytać
fragment legendy autorstwa
Romana Landowskiego pt.
,,Jasna i Dersław”. Na planszy
znajduje się także QR kod, który odsyła czytelników do całego

tekstu kociewskiej opowieści.
Nie mogło także zabraknąć wizerunku legendarnych postaci – Jasnej i Dersława. Tablicę zdobi zdjęcie muralu, który
znajduje się na ścianie bloku
przy Alei Zwycięstwa 2, a autorem tego projektu jest Maxim Steinke. Z drugiej strony
planszy informacyjnej umieszczono krótkie opisy dziewięciu
najważniejszych zabytków oraz
atrakcji turystycznych Tczewa wraz ze zdjęciami oraz ich
oznaczeniem na mapie.
Dla nowych osób przybywających do Grodu Sambora
wspomniana tablica informacyjna jest swego rodzaju drogowskazem i zaproszeniem do
zwiedzania miasta. Warto dodać, że w przestrzeni miejskiej
pojawiły się kolejne plansze
z mapą Tczewa. Tablice z aktualnym planem miejskim zostały wymienione na osiedlach:
Czyżykowo, Nowe Miasto, Witosa, Suchostrzygi, Bajklowym,
a także przy budynku Urzędu Miasta. Są one usytuowane w widocznych miejscach,
bardzo często przy budynkach
użyteczności publicznej, przystankach, bądź sklepach.

Nowe oznaczenia Szlaku Motławskiego
Małgorzata Mykowska

Na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Tczewie,
PTTK wykonało oznaczenia
Szlaku Motławskiego
na terenie Tczewa – na
odcinku 4,3 km.

Szlak Motławski jest głównym szlakiem Żuław Gdańskich, czyli zachodniej, leżącej
po lewej stronie Wisły, części
Żuław. Szlak liczy ok. 40 km
– rozpoczyna się w Gdańsku,
a kończy w Tczewie. Tczewski fragment biegnie przez Os.
Staszica – od ul. Czatkowskiej,
ul. Robotniczą, wałem wiślanym, w sąsiedztwie kościoła, wzdłuż Kanału Młyńskiego aż do dworca kolejowego,
gdzie łączy się z innymi trasami turystycznymi.
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„Cztery pory roku w Tczewie”
Małgorzata Mykowska

J

Fot. Małgorzata Mykowska

uż po raz ósmy zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Cztery pory roku
w Tczewie”, z którego zdjęcia
trafiły do miejskiego kalendarza. Wpłynęła rekordowa liczba zdjęć – ponad 200 prac od
33 osób.
Pula nagród finansowych
w konkursie wynosiła 4 tys. zł.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów, wybrała zdjęcia
do kalendarza i zdecydowała
o wysokości nagród.

Styczeń

Malwina Majkowska

– Kalendarz po raz kolejny pokazuje, że Tczew jest pięknym
miastem. Cieszę się, że coraz więcej osób bierze udział
w konkursie i zwraca uwagę
na urokliwe zakątki naszego
miasta. Mam nadzieję, że kalendarz spodoba się tczewianom. Dziękuję wszystkim
uczestnikom konkursu i już
zapraszam do kolejnej edycji
– mówi Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa.

Marek Krzyżanowski

Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym przekazał prezydent
Tczewa, Mirosław Pobłocki
podczas spotkania 6 grudnia.

Marzec

Grudzień

Maj

Maciej Kulla

Lipiec

Krzysztof Małkiewicz

Fabiola Barrera Mares

PAWEŁ GRABOWSKI
– I nagroda 1500 zł (czerwiec)
ARTUR ŁOBOCKI
– II nagroda 1000 zł (kwiecień)
KRZYSZTOF MAŁKIEWICZ
– III nagroda 500 zł (luty).

Malwina Majkowska

Zwycięzcami tegorocznej edycji są:

Sierpień

Wrzesień

WOKÓŁ NAS
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- mamy zwycięzców i kalendarze
Paweł Grabowski

Wyróżnienia (po 200 zł) otrzymały wszystkie pozostałe osoby, których zdjęcia znalazły się
w kalendarzu:

››
››
››
››
››

Marek Krzyżanowski
Malwina Majkowska
Fabiola Barrera Mares
Maciej Kulla
Roman Hudzik.

Dodatkowo upominki promocyjne trafią także do najstarszego i najmłodszego uczestnika konkursu – Mikołaja Krzemińskiego i Zbigniewa Fryzy.
Najlepsze fotografie posłużyły do stworzenia kalendarza
planszowego na 2022, który
można kupić w kasie Urzędu
Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 w cenie 4,03 zł.
W holu Urzędu Miejskiego
przy pl. Piłsudskiego 1 (I piętro) prezentowana jest wystawa wybranych prac.

Artur Łobocki

Krzysztof Małkiewicz

Czerwiec – I nagroda

Roman Hudzik

Luty – III nagroda

Maciej Kulla

Artur Łobocki

Kwiecień – II nagroda

Październik

Listopad
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Przedświąteczny handel i kolędowanie
Tekst:
Małgorzata Kruk
Fabryka Sztuk
Zdjęcia:
Natalia Kuśmierczuk
Fabryka Sztuk

Po raz ósmy na Starym
Mieście odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy z udziałem ponad 40 wystawców.
Drewniane domki i namioty
pojawiły się na placu Hallera
oraz pobliskich ulicach:
Mickiewicza, Krótkiej, Wyszyńskiego i Dąbrowskiego.
Nastąpiło znaczne poszerzenie strefy handlowej w porównaniu do poprzednich edycji,
co z powodu panującej epidemii miało zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających na jarmarku. Chętnych do
zrobienia zakupów nie brakowało. Było też w czym wybierać. Wystawcy oferowali swojskie jadło i słodkości, a także
odzież, akcesoria i ozdoby rękodzielnicze: wianki, stroiki,
biżuterię, pluszowe skrzaty,
szkatułki, świece. „Tajemniczy
klient” dokonał wyboru najładniejszego stoiska. Wygrały Cudaa Wianki pani Pauliny, natomiast w kategorii debiut –
stoisko zawsze uśmiechniętych
pań: Weroniki, Marioli i Ani.
Jarmark nie miałby swej atmosfery gdyby nie dekoracje
i działania animacyjne. Na placu Hallera pojawiła się brama
powitalna, olbrzymie sanie
i niczym wyjęta z bajki chatka
Świętego Mikołaja, której gospodarz zapraszał do wspólnej
fotografii. Po uliczkach przechadzali się kuglarze, pokazujący cyrkowe triki i dbający o dobry nastrój. Drugiego
dnia jarmarku prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, starosta Mirosław Augustyn, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew

cerze przekazali Betlejemskie
Światełko Pokoju jako symbol
zrozumienia i pojednania między narodami. Następnie włodarz naszego miasta zaprosił
na poczęstunek. Ciepły barszcz
w tak mroźną pogodę okazał się
strzałem w dziesiątkę.
Goście jarmarku wysłuchali
także tradycyjnych kolęd i popularnych piosenek świątecznych w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Juventus, chórów
Passionata i Passionatka działających pod egidą Centrum
Kultury i Sztuki, muzyków
z grupy „Muzyk(uj) bez ograniczeń” oraz solistów przygotowanych przez Agatę Sowę:
Magdaleny Drejki, Marceliny
Eich, Agaty Gibowskiej, Julii
Podjackiej, Szymona Podjackiego, Liliany Sawczuk i Julii
Ziółkowskiej. Tradycją tczewskiego jarmarku jest też występ Kociewskiej Orkiestry Dętej Torpeda.

Rzepka i zastępca komendanta Policji Powiatowej w Tczewie
Radosław Fortuna złożyli najserdeczniejsze życzenia świą-

teczne, a ks. Adam Gadomski – proboszcz Fary św. Krzyża – opowiedział o istocie nadchodzących świąt. Z kolei har-

Organizatorem wydarzenia
była Fabryka Sztuk, która serdecznie dziękuje za nieocenioną pomoc Urzędowi Miejskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych, Straży Miejskiej,
Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie, Tczewskim Kurierom Rowerowym i Centrum
Kultury i Sztuki.
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Skra Ormuzdowa dla Alicji Gajewskiej
Tekst:
Krzysztof Korda

Dokonania Alicji Gajewskiej
doceniło już wiele gremiów
i instytucji, w tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przyznając jej nagrodę
w 2008 r. w ogólnopolskim
konkursie „Polska pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy” w kategorii rewitalizacja.

Zdjęcia:
Jacek Cherek

Od ponad 30 lat kolegium
redakcyjne i zespół redakcyjny „Pomeranii” przyznaje
Skry Ormuzdowe. Wśród
nagrodzonych za 2020 r.
jest m.in., tczewianka Alicja
Gajewska.
Nagrodę w imieniu Alicji Gajewskiej odebrał Adam Urban, wiceprezydent Tczewa
Od 1985 r. Skrami Ormuzdowymi za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej
pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy
w dziedzinie kultury uhonorowano ponad 160 osób (www.
miesiecznikpomerania.pl).
23 lutego 2021 r. Skrę Ormuzdową za 2020 r. przyznano m.in. tczewiance Alicji Ga-

jewskiej – działaczce kociewskiej, dyrektor Fabryki Sztuk.
Uroczysta gala wręczenia Skier
Ormuzdowych za 2020 rok,
odbyła się 19 listopada 2021
r. w Nadbałtyckim Centrum
Kultury w Gdańsku.
Alicja Gajewska w 2007 r. została powołana przez Prezydenta Tczewa na stanowisko dyrektora Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły, przekształconego następnie w Fabrykę Sztuk. Stworzyła od podstaw tak ważną insty-

tucję w obrębie Starego Miasta,
przyczyniła się do rewitalizacji
wizualnej budynku, ale równocześnie rewitalizacji życia społecznego nie tylko Starego Miasta, lecz całego Tczewa.
Dzięki jej pasji Fabryka Sztuk
od lat ściąga wielu ciekawych
kultury mieszkańców oraz gości z innych miejscowości i regionów. Jej otwartość pozwoliła zaistnieć oraz rozwinąć się
wielu artystom: malarzom,
rzeźbiarzom, fotografom, muzykom i regionalistom.

Alicja Gajewska stworzyła prężną placówkę kulturalną, zajmującą się propagowaniem dziejów i kultury miasta
Tczewa oraz regionu Kociewia.
Dzięki jej pomysłom i energii
powstała w Tczewie nowoczesna instytucja, dostrzegana
zarówno przez mieszkańców
Tczewa, Kociewia, jak i turystów z Pomorza, innych regionów Polski oraz z zagranicy. Przez swoją działalność,
otwartość na innych, chęć pomocy oraz inspirowania i rozwijania innych przyczyniła się
do rozwoju organizacji pozarządowych na terenie Tczewa
i rozwinięcia pasji wielu osób,
realizujących wcześniej swoje
cele w zaciszu domów, pozostających nieznanymi dla innych. Doprowadziła do zwiększenia świadomości mieszkańców Tczewa, że zamieszkują w regionie Kociewia i są
Kociewiakami.

„Aktywna tablica” w tczewskich szkołach

W

2021 r. wsparcie
finansowe w maksymalnej kwocie
w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” otrzymały dwie szkoły podstawowe podlegające Gminie Miejskiej Tczew:

›› Szkoła Podstawowa nr 5
– kwota dofinansowania
35 000 zł

›› Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi – kwota dofinansowania 35 000 zł.

Głównym celem Programu jest
umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym
nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów
i nauczycieli przez zmianę
sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych
technologii.
Środki, o których mowa przeznaczone zostaną na zakup
sprzętu, pomocy dydaktycz-

nych i narzędzi do terapii dla
uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia np. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do
terapii psychoneurologicznej
dla uczniów z zaburzeniami
uwagi i koncentracji oraz dla
uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją) czy terapii logopedycznej lub psychologicznej.
Zadanie zostanie zrealizowane
do końca 2021 roku.
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Jubileusze małżeńskie

Medale i upominki dla seniorów
Teksti zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

8

grudnia w Urzędzie Miejskim gościliśmy seniorów, którzy obchodzili
jubileusze 50- i 55- lecia pożycia małżeńskiego.
Parom świętującym złote gody,
Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.
Wszystkie pary otrzymały gratulacje, kwiaty i upominek od
prezydenta miasta w postaci serwisu kawowego. – Życzę
Państwu dużo zdrowia i jeszcze wielu wspólnych lat, abyśmy wspólnie mogli uczcić kolejne jubileusze – powiedział
prezydent M. Pobłocki.

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:
›› Danuta i Zbigniew Kaiserowie
›› Krystyna i Roman Lewandowscy
›› Elżbieta i Jerzy Lidzbarscy
›› Teresa i Stanisław Pizonowie
›› Helena i Ignacy Stawiccy
›› Ewa i Kazimierz Podoba
›› Maria i Zbigniew Krasińscy
›› Irena i Sławomir Gorący
›› Celina i Mieczysław Zajdowie
›› Irena i Witold Balcerowiczowie
›› Hanna i Stanisław Pstrongowie

Państwo Renata i Marian Wołyńscy

Państwo Lidia i Franciszek Ziegertowie

››
››
››
››

Józefa i Jan Witkowie
Renata i Marian Wołyńscy
Teresa i Ryszard Dubielowie
Emilia i Stefan Mrozkowie.

JUBILEUSZ 55-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:

››
››
››
››
››
››
››
››

Państwo Hanna i Stanisław Pstrongowie

Państwo Teresa i Stanisław Pizonowie

Halina i Witold Czajowie
Jadwiga i Jan Makiłłowie
Lidia i Franciszek Ziegertowie
Joanna i Stanisław Skowrońscy
Danuta i Wiesław Konopkowie
Zofia i Marian Błasikowie
Krystyna i Edmund Przechowscy
Władysława i Roman Przechowscy.
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Medal Polskiego Związku
Działkowców dla prezydenta Tczewa
Prezydent Tczewa otrzymał
Medal Jubileuszowy „Bene
Meritus” – za zasługi
dla Polskiego Związku
Działkowców.

– Cieszę się, że działkowcy dobrze się w Tczewie czują i doceniają pomoc miasta. Rodzinne Ogrody Działkowe w Tczewie zajmują blisko 150 ha –
to 3353 małych ogródków. Co
roku nasze miasto dofinansowuje budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej któregoś z ROD-ów. Co
roku, wspólnie z działkowcami, bawimy się na Tczewskich Dożynkach Działkowych.
Mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę – powiedział
prezydent Mirosław Pobłocki.

Wyróżnienie przyznał Eugeniusz Kondracki, prezes PZD,
a wręczyli je Mieczysław Kamiński, prezes Okręgu Pomorskiego PZD oraz Bogusław Dąbrowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Małgorzata Mykowska

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
za osiągnięcia w 2021 r.
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 fizycznym
zrzeszonym w klubach sportowych lub stowarzyszeniach ma-

jących siedzibę na terenie Tczewa oraz innym osobom fizycznym zamieszkałym w Tczewie.

››

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 w

››

››

Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub
Europy – nagroda w wysokości 2500 zł.
zajęli drugie miejsce w
Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub
Europy – nagroda w wysokości 2100 zł.
zajęli trzecie miejsce w
Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub

››

››

Europy – nagroda w wysokości 1700 zł.
zajęli pierwsze 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 2100 zł.
zajęli drugie 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 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 kultu››
››

ry fizycznej i organizacje
sportowe,
trenerzy,
osoby fizyczne.
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Polski Ład – zmiany
Opracował:
Krystian Jendrzejewski
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41/42/43
e-mail: info@dp.tczew.pl
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listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda
podpisał ustawę nazywaną Polskim ładem. Nowe
przepisy zaczną obowiązywać
w większości od stycznia 2022
roku, regulacje zostały opublikowane 23 listopada 2021 r.
w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021,
poz. 2105). Większość zmian dotyczy przedsiębiorców i pracodawców, jest też wiele nowych
ulg oraz ułatwień dla osób fizycznych. Skupimy się jednak
na wybranych zagadnieniach
istotnych dla przedsiębiorców.
Jedną z największym zmian
wprowadzono dla przedsiębiorców jest nowy sposób naliczania składki zdrowotnej.
Niestety od nowego roku zapłacona składka zdrowotna nie
będzie podlegała odliczeniu od
podatku dochodowego.

Składka zdrowotna
przy kilku działalnościach
Jeżeli przedsiębiorca prowadzi
więcej niż jedną pozarolniczą
działalność gospodarczą opo-

datkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo
podatkiem z kwalifikowanych
praw własności intelektualnej
(IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. W przypadku prowadzenia więcej niż
jednej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, żeby ustalić limit przychodów warunkujących wysokość składki, przyjmuje się sumę przychodów
z tych działalności.

Emeryt może skorzystać ze
zwolnienia z opłacania składki
zdrowotnej z działalności gospodarczej, jeżeli: jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w 2022 roku będzie to 3010
zł) oraz przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50%
kwoty najniższej emerytury
(od 1 marca 2021 roku jest to
kwota 1250,88 zł) lub podatek
opłacany jest w formie karty
podatkowej.

Kilka tytułów do objęcia
składką zdrowotną

Pracownik może skorzystać ze
zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności
gospodarczej, jeżeli: jego wynagrodzenie nie przekracza
minimalnego wynagrodzenia
za pracę (w 2022 roku będzie
to 3010 zł) oraz jego przychody
z działalności gospodarczej nie
przekraczają miesięcznie 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
1 stycznia danego roku, oraz
opłaca od tych przychodów
podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.

Umowa o pracę, emerytura
oraz pozarolnicza działalność
gospodarcza, stanowią odrębne tytuły do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym. Jeżeli ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do objęcia ubezpieczeniem
zdrowotnym, czyli na przykład
prowadzi firmę na emeryturze
albo prowadzi firmę jednocześnie pracując na etacie, to będzie opłacać: składkę zdrowotną z tytułu umowy o pracę lub
emerytury – w wysokości 9%
podstawy wymiaru składki
oraz składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – w wysokości
i od podstawy wymiaru składki przewidzianej dla tej formy
opodatkowania, którą stosuje
w działalności gospodarczej.

Ulga na zakup terminala
płatniczego
Przedsiębiorcy, którzy kupią
terminal płatniczy i będą nim
obsługiwać transakcje płatnicze, będą mogli skorzystać
z ulgi podatkowej na ten cel.

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu wg skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową wyniesie odpowiednio:

Forma opodatkowania
Skala podatkowa
Podatek liniowy
Karta podatkowa

Składka miesięczna
Składka roczna
9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł
9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł
4,9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł 4,9% dochodu, nie mniej niż 3 250,80 zł
270,90 zł
3 250,80 zł

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Przychód
poniżej 60 tys. zł
od 60 tys. zł do 300 tys. zł
Powyżej 300 tys. zł

Składka miesięczna
324 zł*
540 zł*
972 zł*

Składka roczna
3 888 zł*
6 480 zł*
11 664 zł*

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku
wyniesie 6 000 zł.

Ulga na nabycie i obsługę terminala płatniczego jest przeznaczona dla przedsiębiorców:
opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-36); opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L); podatników podatku dochodowego od
osób prawych (CIT-8).
W roku podatkowym podatnik
będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1000 zł. W przypadku podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu
kas rejestrujących (zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), odliczeniu będzie podlegała kwota maksymalnie 2500 zł. Prawo
do odliczenia ulgi będzie przysługiwać w roku podatkowym,
w którym podatnik umożliwił
płatności za pośrednictwem
terminala płatniczego i w następnym roku. Oznacza to,
że podatnik będzie miał prawo
do ulgi przez 2 lata podatkowe.

Ulga na prototyp
Ulga na prototyp dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek
nowego produktu. Wspiera
koszty poniesione na etapie
testowania nowego produktu,
przed rozpoczęciem produkcji
na masową skalę i przed sprzedażą. Ulga jest dla firm, które
opracowują nowe produkty –
dotąd nieoferowane na rynku. Ulgę będzie można zastosować nie tylko w najbardziej
zaawansowanych innowacjach
(na przykład konstrukcja elektrycznego samochodu). Wystarczy, że produkt będzie nowością w skali firmy i że dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją ofertę i zdobędzie
nowe rynki zbytu. Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy
opodatkowania 30 proc. kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem
na rynek nowego produktu.
Wysokość odliczenia nie może
jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10 proc.
dochodu.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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dla przedsiębiorców od stycznia 2022
Ulga na robotyzację
Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą
zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom
w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych
w danym roku na robotyzację.
Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę
w tym roku. Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach
2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Ulga na wsparcie
innowacyjnych
pracowników
Jeśli w danym roku przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot ulgi
na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R), ponieważ: w danym roku podatkowym poniósł
stratę albo wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu, to
ma możliwość odliczenia kwoty
tej ulgi od zaliczek na podatek
odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników.
Ponadto „Polski Ład” to szereg wielu innych zmian:
1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodo-

wego od osób fizycznych
do 30 000 zł;
Od 1 stycznia 2022 r.
kwota wolna od podatku
w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach
europejskich. Wzrośnie
z aktualnych 8 000 zł do
kwoty 30 000 zł.
2. Podwyższenie pierwszego progu podatkowego do
120 000 zł;
Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r.
zostanie podniesiona z 85
tys. do 120 tys. zł. Dochody
objęte stawką 32 proc. będą
dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł.
3. Rozszerzenie katalogu
zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone
przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co
najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję
opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował
funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika
po ukończeniu 60. roku
życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który
mimo nabycia uprawnień

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w danym roku
podatkowym poniósł stratę i nie odliczył 4000 zł ulgi na działalność B+R.
W zeznaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia od
zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kwocie 760 zł.
PRZYKŁAD
Podatnik, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2022 w kwietniu 2023
roku, może rozliczać ulgę (pomniejszyć zaliczki na podatek za
innowacyjnych pracowników) w kolejnych miesiącach: od maja do
grudnia 2023 roku.

emerytalno-rentowych
nie korzysta z nich;
4. Wprowadzenie tzw. ulgi
dla klasy średniej;
5. Zastąpienie prawa podatnika będącego osobą
samotnie wychowującą
dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się
z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
6. Pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz
innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej
działalności gospodarczej wyłącznie w formie
ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych;
7. Zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od
środków trwałych oraz
wartości niematerialnych
i prawnych będących odpowiednio budynkami
mieszkalnymi, lokalami
mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do
lokalu mieszkalnego oraz
prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej;
8. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych)
w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
9. Ustanowienie zasad
opodatkowania spółki
holdingowej;
10. Wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia
nieruchomości;

11. Wprowadzenie instytucji porozumienia
inwestycyjnego;
12. Wprowadzenie zasady,
że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć
wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy
opodatkowania po dniu
31 grudnia 2021 r. oraz
nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie
po tym dniu i nie utracili
prawa do opodatkowania
w tej formie po tym dniu;
13. Ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
14. Nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez
względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 20 000 zł;
15. Wprowadzenie instytucji
nabycia sprawdzającego;
16. Ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników
podatku dochodowego od
osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych
oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy
opodatkowania;
17. Ograniczenie pracy
na „czarno”.
Polski ład w Dzienniku Ustaw
opublikowano 23 listopada
2021 r. (poz. 2105). Większość
przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
Wiele interpretacji nowych zapisów ustawy można też znaleźć na:

›› www.biznes.gov.pl
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Zimowa jazda rowerem
Grzegorz Pawlikowski

Zakręty i zmiany kierunku
jazdy
Zbyt ostry skręt, odrobinę
za duża prędkość są częstą
przyczyną upadku. Dlatego,
zbliżając się do zakrętu – zwalniaj i zrób możliwie duży łuk.

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428
e-mail: rowery@um.tczew.pl

Hamowanie zimą
Unikaj gwałtownego naciskania klamki hamulca. W okresie
zimy, hamulce pracują znacznie gorzej, a blokada koła powoduje kłopoty z utrzymaniem
równowagi. Dla swojego bezpieczeństwa najlepiej nie hamuj za pomocą przedniego
hamulca.

D

ecydując się na jazdę
rowerem w okresie zimowym, należy przede
wszystkim zadbać o odpowiedni ubiór. Aby zapewnić
sobie komfort podczas jazdy,
ubierz się „na cebulkę”. Dzięki temu, będziesz przygotowany/a na niekorzystne warunki pogodowe, a przy tym nie
musisz inwestować w specjalną odzież.
Pamiętaj, aby zadbać o te partie ciała, które podczas jazdy są
najbardziej narażone na działanie niskich temperatur:

›› Dłonie – Trzymane

››
››

››

na kierownicy roweru, wystawione są na działanie zimnego wiatru, dlatego miej ze sobą rękawiczki. Jednocześnie, musisz zadbać o możliwość
swobodnego operowania
kierownicą.
Głowa – Niezbędną rzeczą jest czapka, najlepiej
taka, która zapewni ciepło.
Szyja – Wskazanym elementem ubioru, jest buff/
komin. Dobrze jest zdecydować się na taki, który
został wykonany z polaru,
co zagwarantuje ochronę przed zimnem w większym stopniu.
Stopy – Unikaj zbyt dopasowanych do stopy butów
oraz uciskających skarpet,
aby usprawnić w ten sposób krążenie krwi.

Jak przygotować rower
do zimowej jazdy?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy, upewnij się,
że rower jest w odpowiednim
stanie technicznym. W szczególności, zwróć uwagę na:

Oświetlenie
Koniecznie zadbaj o sprawne
oświetlenie! Przede wszystkim
z uwagi na fakt, że w okresie zimowym dni są krótsze i znacznie szybciej zapada zmrok.
Hamulce
Na drogach może zalegać spora ilość śniegu, a temperatura
powietrza spada poniżej zera,
na obręczach kół szybko tworzy się lód. Zalecaną czynnością w tym wypadku jest częstsze hamowanie.
Opony
Zmniejsz w oponach ilość powietrza, aby zapewnić sobie
większą sterowność i stabilność podczas poruszania się
na rowerze.
Łańcuch rowerowy
Wyczyszczenie łańcucha rowerowego i nasmarowanie go, to
jedna z podstawowych czynności, aby zapewnić sprawność
jazdy na rowerze.
Błotniki
Najlepiej, jeżeli zamontujesz
je na oba koła, dzięki czemu
śnieg, błoto i woda, nie pozostawią śladu na Twoim ubraniu. Dzięki błotnikom jedzie
się korzystniej nie tylko nam,
ale także rowerzyście/rowerzystce za nami.
Jazda na rowerze w sezonie zimowym, wymaga często umiejętności balansu ciałem, w celu
utrzymania równowagi. Należy

obniżyć nieco rurę podsiodłową oraz podwyższyć kierownicę. Taka pozycja, zbliżona do
wyprostowanej obniży środek
ciężkości roweru i rowerzysty,
co poprawi stabilność podczas
jazdy po śliskiej nawierzchni.

W jaki sposób jeździć
na rowerze zimą?
Ze względu na warunki atmosferyczne jazda na rowerze zimą
znacznie różni od jazdy w inne
pory roku.
Jedź wolno
To ważna zasada poruszania
się na rowerze w okresie zimowym, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co
kryje się pod warstwą śniegu,
a hamulce nie zawsze muszą
idealnie się sprawdzać. Szybka jazda wiąże się ze zwiększoną ilością wykonywanych
manewrów, które zimą mogą
przyczynić się do upadku.
Ostrożność ponad wszystko
Pod śnieżną warstwą, mogą
występować różne bariery
w postaci kolein, brył błota, czy
lodu. Wówczas bardzo często
zdarza się utrata przyczepności
podłoża. Należy pewnie trzymać kierownicę, nie skręcać
gwałtownie, możliwie jak najmniej używać hamulca, kiedy
czujecie, że zaczynacie tracić
kontrolę nad rowerem i wpadacie w poślizg.

Jazda chodnikiem
W trakcie opadów śniegu, gołoledzi i innych niebezpiecznych warunków pogodowych,
dozwolona jest jazda po chodniku. Należy jednak przestrzegać przepisów, że pierwszeństwo na chodniku ma pieszy.

Badanie rowerowe 2021
Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Tczewa!
Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane wyniki zostaną wykorzystane w celu
diagnozy Waszych potrzeb
i oczekiwań odnośnie działań rowerowych miasta Tczewa na 2022 rok i kolejne lata.

LINK DO ANKIETY

›› ankiety.umk.pl/v3/index.
php/5000

Badanie prowadzimy we
współpracy z Wydziałem Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jest
ono elementem realizacji strategii Polityka rowerowa miasta
Tczewa do 2030 roku.
Ankieta jest anonimowa. Podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych oraz naukowo-badawczych i będą prezentowane do
publicznej wiadomości tylko
w formie zbiorczej.

EKOLOGIA
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Od surowca do produktu

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska
Opracowała:
Anna Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

jektowania, a kończy na gotowym produkcie.
Odpowiedzialność ekologiczna oznacza, że na wszystkich
etapach produkcji (od włókien – naturalnych lub syntetycznych, poprzez wyrób
tkaniny i na produkcji ubrań
skończywszy) wzięto pod uwagę m.in.:
›› niskie zużycie chemikaliów,
›› zrównoważone zarządzanie energią,
›› zrównoważone zużycie
wody,
›› redukcję odpadów.

W okresie jesienno-zimowym
często kupujemy nowe ubrania.
W naszych decyzjach związanych z szybkimi zakupami
zapominamy o genezie odzieży,
którą właśnie zakupiliśmy.
Jaki wpływ może mieć ten
nowy zakup na nasze zdrowie?
Jaki do tej pory był wpływ gotowego produktu na nasze środowisko? Kto je uszył? Jaką
drogę przebyło od surowca do
gotowego produktu? Jak zostało zabarwione? Itd.

Czy prać nowe ubrania?
Dermatolodzy są zgodni – należy
je uprać przed założeniem. Dlaczego? Chemiczne środki konserwujące stosowane w Waszych
nowych spodniach, koszulkach
czy bieliźnie mogą powodować
wysypki i alergie skórne.
Profesor Donald Belsito, dermatolog z Columbia University Medical Centre w Nowym
Jorku zaleca, aby nowo zakupione ubranie uprać przynajmniej raz przed założeniem.
Dodatkową przyczynę stanowi fakt, że te nowe elementy
garderoby przymierzało wiele
osób i dotykało mnóstwo rąk,
niekoniecznie czystych... Dlatego na ubraniach – oprócz
alergenów – mogą znajdować
się bakterie, pasożyty i grzyby.
Nie ma jeszcze uzgodnień
prawnych, które obligowałyby wszystkich producentów
ubrań do podawania na metce informacji o tym, czy dany
materiał został zaimpregnowany konserwującą substancją chemiczną czy nie. W Nowej Zelandii przeprowadzono
testy określające poziom tych

substancji w ubraniach wyprodukowanych w Chinach. Wykazały one, że jest on 900 razy
wyższy niż dopuszczalny limit!
Jakie mogą być efekty? Podrażniona skóra, alergie to tylko drobny skutek uboczny. Temat jest nadal badany, ale już
teraz niektórzy naukowcy uważają, że środki konserwujące
nie tylko chronią ubrania przed
zużyciem się, ale mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów.

Zagrożenia
Zagrażać nam mogą trzy
czynniki:
Formaldehyd – substancja
wykorzystywana do balsamowania zwłok, występująca też
w klejach, środkach czystości, mydłach, szamponach.
Dodawany jest do ubrań dla
zachowania kolorów, odporności na pleśni i grzyby oraz
tak przygotowane produkty
mniej się gną. Osoba narażona na jego działanie może doświadczyć problemów z oddychaniem, bólu w klatce piersiowej, kaszlu, kataru lub bólu
głowy.
Barwniki – w tym barwniki azowe (gdy dostaną się do
organizmu, mogą być rozłożone zarówno w jelitach, wątrobie, jak i na skórze do rakotwórczych aromatycznych
amin). Tekstylia same w sobie nie są uczulające, a sub-

stancje barwiące już tak. Dotyczy to barwników dyspersyjnych, służących do barwienia
poliestru. Jednakże zastosowane do innych włókien mogą
się uwalniać.
Pasożyty – w tym nawet wszy
czy świerzbowiec.
By uchronić się przed przykrymi niespodziankami nowe
ubrania należy uprać nawet
dwukrotnie dla pewności, że są
już dla nas bezpieczne.

Odpowiedzialność
ekologiczna
Zanim kupisz coś nowego do
ubrania, pomyśl czy to jest rzeczywiście potrzebne. Obecnie
przemysł odzieżowy jest jednym z największych na świecie. Tylko rolnictwo pochłania
więcej wody. W procesach produkcyjnych uwalniane są do
środowiska toksyczne związki
chemiczne, a ilość dwutlenku
węgla trafiająca do atmosfery
jest znacząca.
Kiedyś odzież przyjazną środowisku można było rozpoznać
na pierwszy rzut oka. Obecnie ubrania wyprodukowane
w sposób odpowiedzialny nie
różnią się wyglądem od odzieży produkowanej w sposób
konwencjonalny. Można szyć
modne ubrania z zastosowaniem ekologicznych praktyk.
Ekologiczna i społecznie odpowiedzialna produkcja odzieży
zaczyna się już na etapie pro-

Standardy społeczne
Standardy społeczne to przede
wszystkim:
›› zapewnienie dobrych warunków pracy w całym
procesie produkcyjnym,
›› równość w stosunkach
handlowych z drobnymi
producentami z krajów
rozwijających się
›› wspieranie ekonomii
społecznej.

Proces produkcyjny
Duże znaczenie ma też przejrzystość całego procesu produkcyjnego danej firmy, co dotyczy także wykorzystywanych
przez nią surowców:

›› informacje na temat całe››

go łańcucha dostaw są dostępne dla konsumentów,
irma wspiera również gospodarkę krajową i dzięki współpracy z firmami działającymi lokalnie
przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczeń
i emisji dwutlenku węgla wynikających z transportu i magazynowania
towarów.

Ograniczenie wykorzystania
chemikaliów ma z jednej strony pozytywny wpływ na środowisko, a z drugiej na zdrowie pracownika i konsumenta.

NA PODSTAWIE:

ekologia.pl;
ekokonsument.pl;
Pikist
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Prąd dla miasta

Ogłoszenia

P

rezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie, drugie piętro,
zostały wywieszone:

›› wykaz nieruchomości stano-

wiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, nieruchomość gruntową przy ulicy Jagiellońskiej w Tczewie, o powierzchni dziewięćdziesiąt pięć
metrów kwadratowych, w celu
zagospodarowania zielenią;

›› wykaz nieruchomości stanowią-

cej własność Gminy Miejskiej
Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomość
gruntową przy ulicy Jagiellońskiej w Tczewie, o powierzchni
sto dwadzieścia sześć metrów
kwadratowych, w celu zagospodarowania zielenią;

›› wykaz nieruchomości stanowią-

cej własność Gminy Miejskiej
Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomość
gruntową przy ulicy Nałkowskiej w Tczewie, o powierzchni
trzysta dwadzieścia osiem metrów kwadratowych, w celu
zagospodarowania zielenią;

›› wykaz nieruchomości stano-

wiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, nieruchomość gruntową przy ulicy
Nałkowskiej w Tczewie, o powierzchni sto piętnaście metrów kwadratowych, w celu
zagospodarowania zielenią.

›› wykaz nieruchomości stano-

wiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, nieruchomość gruntową przy ulicy Targowej w Tczewie, o powierzchni dwieście siedemdziesiąt
siedem metrów kwadratowych, w celach składowych.

Tekst i zdjęcie:
Dawny Tczew

go też energię do miasta dostarczano wyłącznie w godzinach
wieczornych, a dla odbiorców
w powiecie – co dwa dni.

i Kończewice. Rok później uruchomiono nowoczesną turbinę
z generatorem, zasilaną parą
z kotła parowego.

ozwijające się na przełomie XIX i XX wieku miasto potrzebowało pewnego źródła energii elektrycznej.
Dlatego też ówczesne władze
Tczewa podjęły decyzję o budowie miejskiej elektrowni.
Jak funkcjonował ten zakład do
wybuchu II wojny światowej?

W 1919 roku odnotowano,
że tczewska elektrownia posiada moc 850 kW. Posiadała napęd parowy oraz wodny (Wisła), a siecią pozamiejską rozprowadzała prąd trójfazowy do
30 miejscowości, przeważnie
rolniczych. W 1921 roku przestarzałe i nieefektywne urządzenia napędowe zamieniono na turbiny parowe o mocy
1000 kW, a pięć lat później,
z powodu niemożliwości dostarczenia prądu w żądanej
ilości, przyłączono się do hydroelektrowni Stocki Młyn.
W 1927 roku zakład dysponował mocą 4 030 kW. W mieście
odnotowano 20 tys. odbiorców energii elektrycznej. Poza
miastem dostarczano ją do 29
gmin, 21 obszarów dworskich,
3 cegielni, cukrowni, 2 gorzelni, 4 młynów, dwóch wiatraków oraz 6 dworców kolejowych. Zatrudniano 17 osób.

Przed wybuchem II wojny
światowej elektrownia dostarczała prąd do 145 miejscowości i 60 tysięcy mieszkańców,
zaś długość sieci wysokiego napięcia wynosiła 153 km. Dzięki specjalnej i indywidualnej
polityce taryfowej, wszystkie
większe zakłady państwowe
i prywatne na terenie miasta,
były podłączone do elektrowni. Do oświetlania tczewskich
ulic wykorzystywano lampy żarowe – od zachodu słońca do
godz. 22.30 zapalano 163 lampy, a od godz. 22.30 do wschodu słońca 199 lamp.

R

Inicjatywa wyszła ze strony
burmistrza Ludwiga Eichharta
(Dembskiego). Zadanie budowy zakładu powierzono firmie
Schuckert-Werke, a uruchomienie elektrowni nastąpiło 20
listopada 1899 roku. Cztery maszyny parowe wraz z agregatorami posiadały moc 635 kW. Początkowo elektrownia produkowała rocznie 261 080 kWh energii i była połączona z hydroelektrowniami w Owidzu i Kolinczu. Główny zapas siły pobierała z elektrowni wodnej na Wierzycy w Starogardzie, należącej
do rodziny Wiechertów, oraz
z elektrowni w Stockim Młynie
pod Pelplinem. 1 marca 1912
roku do Tczewa popłynął prąd
z elektrowni wodnej w Kolinczu,
zasilając między innymi pierwsze żarówki, które rozświetlały
teren dworca kolejowego. Podczas I wojny światowej zakład
pozbawiono prawie wszystkich
przewodów miedzianych, dlate-

W roku 1926 zmieniono żelazne
przewody na miedziane. Istotną
inwestycją, ze względu na dochody spółki, było na przełomie 1927 i 1928 roku poprowadzenie kabla mostem na drugą
stronę Wisły, na teren Wolnego
Miasta Gdańska. W ten sposób
podłączono do elektrowni Lisewo, Szymankowo, Starą Wisłę

Mieszkańców posiadających
kuchenki elektryczne Dział
Propagandy elektrowni zachęcał do wykupu abonamentu na czasopismo pt. „Kuchnia
elektryczna”. Wszystkim konsumentom co miesiąc wysyłano magazyn „Elektryczność
w domu”. W założonej przy
Gimnazjum Żeńskim w Tczewskie Miejskiej Szkole Przysposobienia w Gospodarstwie Domowym odbywały się stałe pokazy gotowania na kuchni gazowej i elektrycznej, prowadzone przez wykwalifikowaną
instruktorkę. Dwa razy w roku,
na wiosnę i jesienią, urządzano
publiczne, bezpłatne pokazy.

KULTURA
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Biblioteka zakupiła nowości wydawnicze
Tekst i zdjęcie:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

W

bieżącym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych z lat 20202021 w kwocie 36 776 zł, za które kupiono 1 477 pozycji książkowych, w tym 100 to audiobooki . Zakupu dokonano w różnych hurtowniach i dzięki uzyskanym rabatom średni koszt
książki wynosił 24,90 zł.
Zbiory Biblioteki wzbogaciły się
o powieści obyczajowe, sensacyjne, fantastykę, horrory, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, książki będące kontynuacją serii cieszących się dużym zainteresowaniem, a także
literaturę popularnonaukową
ze wszystkich dziedzin. Dla dorosłych czytelników zakupiono
764 książek z literatury pięknej,

dla dzieci i młodzieży 433 książek oraz 280 woluminów z literatury popularnonaukowej.
Biblioteka wsłuchała się także w głosy swoich czytelników
i mieszkańców Tczewa, przeznaczając część kwoty na zakup pozycji zgłoszonych w ramach tzw. budżetu obywatel-

skiego. Zgłoszono 264 tytułów
książek różnego rodzaju, z tego
nowości z lat 2020-2021 to 170
pozycji. Część znajdowała się
już w zbiorach Biblioteki, zakupiono 100 nowych tytułów.
Nowości książkowe pojawiły
się we wszystkich Filiach naszej Biblioteki mamy więc na-

dzieję na liczne odwiedziny
czytelników, gdyż spośród zakupionych pozycji na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie.
Zakupione książki można
znaleźć w zakładce nowości
na stronie:

›› opac.biblioteka.tczew.pl

Warsztaty drzeworytu w Fabryce Sztuk
Aleksandra Ujazdowska
Fabryka Sztuk

i powstały pierwsze wyżłobienia
w matrycach. Ciekawe okazało
się, jak kolor papieru zmienia
odbiór odbitki. Efektem warsztatów są niesamowite prace.

abryka Sztuk cyklicznie
organizuje tematyczne
warsztaty plastyczne dla
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
rodzinne. Jesienią cztery uczestniczki warsztatów drzeworytu poznawały zupełnie od podstaw technikę druku wypukłego.

– Chciałabym podziękować
uczestniczkom za ogromne
zaangażowanie, niesamowite
umiejętności i zapał do pracy. Mam nadzieję, że oddałam
Wam kawałek mojego graficznego serducha – podsumowała cykl zajęć instruktorka Aleksandra Ujazdowska.
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Zmagania rozpoczęły się nauką syntezy przedmiotu, potem
został pokazany sposób przenoszenia projektu na drewno
aż w końcu dłuta poszły w ruch

W nowym roku Fabryka Sztuk
nie zwalnia tempa i już szykuje
nowe warsztaty dla dorosłych:
decoupage i linorytu.

