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Dzień Tczewa
– uroczystości w innym
terminie

30

stycznia od 1992 roku obchodzony jest jako Dzień Tczewa.
Zwykle towarzyszy mu wyjątkowa
oprawa, m.in. uroczysta sesja Rady
Miejskiej. W tym roku, ze względu
na pandemię, uroczysta sesja odbędzie się w innym terminie, prawdopodobnie w maju lub czerwcu. Wówczas również wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia.
Dzień Tczewa jest pamiątką wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do
Tczewa – 30 stycznia 1920 roku. Co
roku jest okazją do przypomnienia
powrotu miasta do Macierzy, ale
także do nagrodzenia tych, którzy
zasłużyli się dla Tczewa swoją pracą i osiągnięciami.
Tradycją stało się wysyłanie przez prezydenta Tczewa Mirosław Pobłockiego życzeń urodzinowych tym mieszkańcom, którzy urodzili się 30 stycznia. Jubilaci otrzymują też upominek w postaci tczewskiego kalendarza ściennego. W tym roku już po raz
siódmy życzenia trafiły do jubilatów.
Takich mieszkańców mamy obecnie
142, w wieku od 3 do 92 lat.
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ecyzje podatkowe w 2021 r. nie
będą dostarczane tczewianom do
domów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan
epidemii decyzje podatkowe zostaną przesłane adresatom za pośrednictwem operatora pocztowego. Od
01.01.2021 r. podatek jest płatny
na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej
wysokość podatku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna
Łukasz Brządkowski
Józef Cichon
Roman Kucharski
REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77 59 320
mykowska@um.tczew.pl
REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77 59 320, 58 77 59 490

Wersja elektroniczna biuletynu
dostępna jest na stronie internetowej:
wrotatczewa.pl/k/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nakład: 6 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Robert Jedynowicz
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Wyprawka tczewska
– na dobry początek

BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

W tym roku wprowadzamy pakiet powitalny
dla naszych najmłodszych mieszkańców tzw. Wyprawkę tczewską. Prawo do wyprawki mają wszystkie dzieci
urodzone od 1 stycznia br. i zameldowane w Tczewie.
MIROSŁAW
POBŁOCKI

Tekst:
Małgorzata Mykowska

PREZYDENT
TCZEWA:

Zdjęcia:
Martyna Link

W

Fot. Martyna Link

skład tczewskiej
wyprawki wchodzi:
body, kocyk, zabawka z pozytywką, książeczka
wraz z zakładką, karta małego
czytelnika oraz list powitalny
od prezydenta Tczewa.
Aby ubiegać się o wyprawkę, należy wypełnić wniosek i złożyć do Urzędu Miejskiego. Wyprawka może być
przekazana na dwa sposoby,
co należy zaznaczyć we wniosku: można ją odebrać osobiście w UM lub poprzez wysyłkę na wskazany adres. Wniosek o przyznanie wyprawki

składa się w terminie
do 2 miesięcy od narodzin dziecka. Regulamin
oraz wniosek można znaleźć
na stronie internetowej

›› www.wrotatczewa.pl

Sponsorami wyprawki są:
UM Tczew, spółki miejskie,
GPEC, Clean Bud, WestRock
ze Specjalnej Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej
oraz Kurier Tczewski.

Mniej narodzin i mniej
ślubów w 2020 r.
Małgorzata Mykowska

Liczba urodzeń zarejestrowanych w 2020 r.: 910
(dla porównania: 2019 r. – 1132,
2018 r. – 1161 , 2017 r. – 1141),
w tym: 818 aktów urodzenia
sporządzono w trybie rejestracji zwykłej, a 92 w trybie
rejestracji szczególnej (urodzenia, które nastąpiły poza
granicami kraju).
Liczba noworodków
zameldowanych w Tczewie
w 2020 r.: 505
(w 2019 r. – 530, w 2018 r.
– 593, w 2017 r – 640).
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Najpopularniejsze imiona
nadawane dziewczynkom to:
Maja, Zuzanna, Zofia.
Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom to:
Franciszek, Leon, Aleksander
Imiona rzadko nadawane:
Melisa, Ada, Inka, Fabio,
Amir, Brajan.
Liczba zarejestrowanych
małżeństw: 294
(dla porównania: w 2019 r.
– 399, w 2018 r. – 393,
w 2017 r. – 348),
w tym: w trybie rejestracji
zwykłej: 256, w tym 131 cywilnych (w tym 20 poza lokalem USC) i 125 konkordato-

– Mam
nadzieję,
że upominek
na powitanie kolejnych małych
mieszkańców stanie się symbolem
przywiązania do naszego miasta,
będzie pamiątką dla dzieci i miłą
niespodzianką dla rodziców. Dla
mnie to wyraz radości, że możemy
przywitać na świecie kolejnych
tczewian. Mam nadzieję, że wielu
z nich zwiąże swoją przyszłość
z Tczewem, a nawet jeśli nie
– to zawsze pozostanie on dla nich
miastem rodzinnym, do którego
chętnie będą wracali nie tylko we
wspomnieniach.

W 2020 r. zawarto o ponad 100 mniej związków
małżeńskich niż rok wcześniej. Po raz pierwszy
liczba ślubów cywilnych przekroczyła liczbę ślubów
konkordatowych. Urodziło się także nieco mniej dzieci.

wych (w 2019 r. – 157 ślubów
cywilnych i 179 konkordatowych, w 2018 r.: 142 śluby cywilne i 207 konkordatowych),
w trybie rejestracji szczególnej (małżeństwa zawarte
poza granicami RP): 38

w tym:
– 50-lecie – 41 par
– 55-lecie – 5 pary
– 60-lecie – 7 par
– 65-lecie – 1 para.

Najmłodsi małżonkowie:
oboje po 21 lat. Najstarsi małżonkowie: pani 70 lat,
pan 82 lata. Największa różnica wieku pomiędzy małżonkami: 20 lat (pani 49 lat,
pan 69 lat).

Zgony zarejestrowane: 934
osoby. W 2020 r. zmarły 692 osoby zameldowane
w Tczewie (w 2019 r. – 626),
(w 2019 r. – 865, w 2018 r.
– 837, w 2017 r. – 877,
w 2016 r. – 836),

Jubileusze 50-, 55-, 60-,
65-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 54 pary
(w 2019 r. – 256, w 2018 r.
– 142 pary, w 2017 – 164),

w tym: w trybie rejestracji
zwykłej: 917 (408 kobiet i 509
mężczyzn), w trybie rejestracji
szczególnej (zgony, które nastąpiły poza granicami RP): 17.

100. rocznicę urodzin: świętowały 4 osoby.
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej
GERTRUDA PIERZYNOWSKA
W Radzie Miejskiej zasiada już piątą kadencję. Pracowała w różnych komisjach – rewizyjnej, gospodarczej i społecznej. Do 2018 roku
była członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie pełni
funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
i jest członkiem Komisji Polityki Społecznej.
Jest przewodniczącą Społecznej Komisji Lokalowej przy Prezydencie Miasta.
Jest rodowitą tczewianką, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Całe życie zawodowe związała z tczewską
oświatą. Za całokształt pracy odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. Na niwie pracy literackiej nagrodzona została „Kociewskim Piórem”. Jest autorką wielu publikacji dotyczących
Kociewia i Kaszub, a na szczególne wyróżnienie zasługuje album „Kapliczki i krzyże Kociewia”, który był darem tczewian dla
Ojca Świętego, wręczonym w czasie pobytu Papieża w Pelplinie.
Jej dewizą życiową jest praca z ludźmi i dla ludzi, wykazuje
ogromne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta, a szczególnie Suchostrzyg. Ściśle współpracuje ze Spółdzielczym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach organizacji różnorodnych imprez integracyjnych, edukacyjnych i okolicznościowych dla seniorów, młodzieży i dzieci. Do cyklicznych zaliczyć można „Powitanie wiosny”, „Śniadania wielkanocne”, „Dzień dziecka”, „Z ekologią na ty”, „Spotkania opłatkowe”. Działania te łączy z funkcją przewodniczącej Rady Osiedla, a obecnie członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2010 roku z jej inicjatywy został posadzony „Dąb
Katyński” upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W ramach budżetu obywatelskiego zbierała podpisy mieszkańców popierających budowę placów zabaw, siłowni
pod chmurką, street workout-u, zjeżdżalni linowej i nasadzeń
zieleni. Z jej inicjatywy powstały klomby kwiatowe, studnia
kwiatowa, a wewnętrzny osiedlowy łącznik obsadzony został
jabłoniami. Na osiedlu powstała też ledowa fontanna i świąteczne iluminacje. We współpracy z radnymi osiedla Prątnica
i Bajkowe posadzony został „Dąb 100-lecia”.
W okresie pandemii radna przygotowywała paczki dla chorych
oraz świąteczne upominki dla starszych i samotnych osób. Nie zapomniała też o ludziach bezdomnych, których odwiedziła w Święto Trzech Króli w tczewskiej ogrzewalni. Dzieci dostały czerwone
serce, by mogły zbierać plastikowe nakrętki na rzecz pomocy swoim chorym kolegom. Mężatka, mąż Zbigniew z zawodu nauczyciel i dziennikarz. Dwoje dorosłych dzieci Dariusz i Barbara. Jest
bezpartyjna, należy do Klubu Radnych „Porozumienia na Plus”.

KONTAKT:
›› tel. 602 277 869
›› e-mail: g.pierzynowska@um.tczew.pl

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul.
Żwirki – boks handlowy nr 18, o pow. 14,30 m2 w hali nr I,
oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu, w celu
prowadzenia działalności handlowej.

STYCZEŃ

/2021

XXVII sesja Rady Miejskiej
28 stycznia (wtorek), godz. 10.00, Urząd Miejski (ul. 30 Stycznia
1)
PORZĄDEK OBRAD
CZĘŚĆ PIERWSZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z 22 grudnia i 29 grudnia 2020 r.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa
za styczeń 2021 r.
Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w
okresie od 29 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zatwierdzenia Korekty Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 –2023,
7.2. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2021 rok,
7.3. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie z dnia
21 grudnia 2020r.
8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Dokończymy budowę stadionu
lekkoatletycznego
Wyłoniony został wykonawca II etapu budowy stadionu
lekkoatletycznego w Tczewie. II etap będzie kosztował 2,2
mln zł i pozwoli wyposażyć obiekt m.in. w zaplecze sanitarne, trybuny (na 500 osób), miejsca parkingowe, oświetlenie, system monitoringu i nagłośnienia.
Na przetarg wpłynęło 5 ofert, jedna z nich została odrzucona ze względu na brak wymaganych wyjaśnień (dotyczących rażąco niskiej ceny). Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Gardenia Sport sp. z o.o. z Warszawy, która wykona zadanie za ponad 2,4 mln zł. Podpisanie umowy nastąpi do końca stycznia br.

Tczew wspiera profilaktykę HPV
Tczewscy radni zdecydowali o przeznaczeniu 20 tys. zł z
tegorocznego budżetu miasta na profilaktykę raka szyjki macicy. Zadanie realizowane będzie wspólnie z powiatem tczewskim.
W 2021 roku Powiat Tczewski zamierza kontynuować działania prozdrowotne przewidziane w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem, który realizowany
jest od 2012 roku. Program ten w poprzednich latach był
już dofinansowany przez Gminę Miejską Tczew. Uchwała
dotyczy przeznaczenia na ten cel 20 tys. zł z budżetu miasta Tczewa na 2021 r. – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Małgorzata Mykowska
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Nowa placówka wkrótce na Zatorzu
Małgorzata Mykowska

Dobiega końca gruntowna przebudowa budynku
przy ul. Elżbiety 19A. Obiekt przeznaczony jest dla Środowiskowego Domu Samopomocy.
W budynku znajdować się będą n.in.:
na parterze:

›› dwie pracownie terapii
zajęciowej,

›› pracownia kulinarna,
›› pracownia rękodzieła
artystycznego,

›› łazienka przystosowana dla osób
niepełnosprawnych;

na poddaszu:

›› pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego,

›› pokój biurowy,
›› pomieszczenie gospodarcze.

Fot. TTBS

Poziom parteru z poddaszem został
skomunikowany za pomocą nowej,
żelbetowej klatki schodowej.
Budynek przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych.

Budynek znajduje się na Os.
Zatorze, w sąsiedztwie otwartego w 2020 r. Klubu Rodzinnego Zatorze (ul. Elżbiety 19B).
Powierzchnia użytkowa parterowego budynku z poddaszem
to 206 m2. Wcześniej znajdowały się tam mieszkania socjalne, ale lokatorzy zostali przeniesieni do innych lokali.

prowadzić będzie kompleksową i długofalową terapię, dotyczącą wszystkich płaszczyzn
funkcjonowania człowieka: fizycznej, psychicznej, intelektualnej oraz społecznej. Dla
każdego uczestnika opracowany zostanie Indywidualny
Plan Wspierająco-Aktywizujący, zgodny z jego potrzebami i możliwościami psychofizycznymi. Realizacja przyjętych założeń odbywać się będzie poprzez prowadzenie treningów umiejętności niezbędnych w życiu codziennym i terapii zajęciowej odbywającej
się w pracowniach: kulinarnej, multimedialnej, ceramicznej, rękodzielniczej. Uczestnicy będą mogli także korzystać
z poradnictwa psychologicznego, zajęć poprawiających
sprawność ruchową, do dyspozycji będzie także przydomowy ogród. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy
jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Wartość zadania to 750 tys.
zł. Pieniądze pochodzą z budżetu miasta, natomiast inwestycję prowadzi Tczewskie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.
Trwają ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz budynku,
jeszcze w styczniu ma się rozpocząć wyposażanie obiektu
(m.in. kuchnia), w lutym planowane jest rozpoczęcie użytkowania budynku przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
ŚDS przy ul. Elżbiety będzie
placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 25 osób
przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek

Most w ul. Łąkowej gotowy

K

Inwestycja była 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 wymagało też dobudowania brakującego odcinka
drogi dla rowerów – od mostu
w górę ul. Łąkową. Inwestycja
ruszyła w lipcu 2020 r.

firma Roka Budownictwo Sp.
z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Koszt zadania to 3,4 mln zł.

Fot. Martyna Link

ilka dni przed świętami Bożego Narodzenia zakończyły się prace przy przebudowie mostu nad Kanałem Młyńskim, w ciagu ul. Łąkowej. Finał
remontu zakończył też uciążliwe
objazdy ul. Malinowską.

Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej i przebudowa mostku nad Kanałem Młyńskim
to przedsięwzięcie samorzą-

du miasta Tczewa. Z ramienia miasta prowadził ją Zakład
Usług Komunalnych – Miejski
Zarząd Dróg. Wykonawcą była

W tym roku czeka nas dokończenie tczewskiego odcinka
Wiślanej Trasy Rowerowej, ale
nie będą to już uciążliwe prace drogowe, a jedynie wykonanie oznakowania i zagospodarowanie miejsc odpoczynku
(tzw. PIT-STOP-ów).
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

Małgorzata Mykowska
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Komitet Rewitalizacji w nowym składzie

P

rezydent Mirosław Pobłocki powołał członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Tczewa.Komitet
Rewitalizacji w Tczewie stanowi forum współpracy i dialogu
interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.
Zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jego zadania i cele
określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa uchwalony uchwałą Nr
IV/40/2019 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.
Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa 3 lata. Komi-

tet liczy nie więcej niż 24 członków. W ramach procedury
wyłaniania nowych członków
przeprowadzono dwa otwarte nabory. W ich wyniku nie
udało się obsadzić wszystkich miejsc. Po bezskuteczności drugiego naboru, miejsca na które nie udało się wyłonić członków, pozostają nieobsadzone. Przeprowadzenie
dodatkowego naboru uzupełniającego możliwe jest po upływie 1 roku od daty powołania
Komitetu.
W wyniku dwóch otwartych
naborów, Prezydent Miasta
Tczewa w skład Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa powołał następujące osoby:
1. Asp. szt. Arkadiusz Linda – Kierownik Rewiru Dzielnicowych –
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie.
2. Asp. szt. Marcin Hopa
– Asystent Zespołu ds.

3.

4.

5.

6.

Nieletnich i Patologii–
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie.
Magdalena Tkaczyk
– naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji kultury/spółek miejskich.
Monika Fabich – Straż
Miejska w Tczewie
– przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie,
miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji
kultury/spółek miejskich.
Krystian Jendrzejewski – kierownik Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie
– przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie,
miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji
kultury/spółek miejskich.
Anna Mitygowska
– Tczewskie Towarzy-

stwo Budownictwa Społecznego – przedstawicielka Urzędu Miejskiego
w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/
instytucji kultury/spółek
miejskich.
7. Iwona Bylicka – p.o. zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
– przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tczewie,
miejskich jednostek organizacyjnych/instytucji
kultury/spółek miejskich.
8. Krzysztof Misiewicz
– przedstawiciel mieszkańców miasta.
9. Iwona Nitza – przedstawicielka mieszkańców
miasta.
10. Zenon Drewa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie – przedstawiciel Rady Miejskiej
w Tczewie.

›› rewitalizacja.tczew.pl

Trwa przebudowa ulic na Zatorzu
Tekst:
Małgorzata Mykowska

wiejskiej, Młyńskiej i Prostej.
W ramach zadania przebudowane lub zbudowane zostaną
również sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej,
oświetlenia drogowego oraz
system monitoringu.

Zdjęcie:
Martyna Link

Trwają prace przy realizacji I etapu przebudowy
infrastruktury drogowej
na os. Zatorze. Projekt
związany jest z poprawą
stanu dróg, a także objęciem osiedla systemem
kamer.

Z ramienia Gminy Miejskiej
Tczew, inwestycję prowadzi
Zakład Usług Komunalnych
– Miejski Zarząd Dróg. Wykonawcą jest firma Eurovia,
a koszt zadania to blisko 6,3
mln zł.
Obecnie trwa przebudowa sieci podziemnych – gazowej, sanitarnej, wodociągowej oraz
kanalizacji deszczowej. Zimowa aura nieco skomplikowała

pracę drogowcom, ale termin
zakończenia inwestycji mija z
końcem kwietnia.
I etap inwestycji obejmuje
przebudowę ulic Wilczej, Pół-

Inwestycja jest realizowana w
ramach projektu pn. „Miasto
od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REWITALIZACJA

BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

7

Miejska Biblioteka Publiczna – trwa remont
Małgorzata Mykowska

Wykonawca wszedł na plac budowy pod koniec listopada ub.
roku. Obecnie prowadzone są
prace rozbiórkowe na wszystkich kondygnacjach budynku:
rozbiórka ścianek wewnętrznych, rozbiórka części stropu
nad piwnicą oraz schodów do
piwnicy, demontaż warstw posadzek, rozbiórka warstw wypraw na stropach ceglanych
oraz rozbiórka warstw stro-

Fot. Jacek Cherek

Już drugi miesiąc trwają
prace związane z modernizacją głównej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul.
J. Dąbrowskiego 6. Termin
wykonania mija z końcem
października.

pów drewnianych, demontaż
wewnętrznych okładzin ściennych drewnianych, skucie tynków ścian wewnętrznych. Przystąpiono do wykonywania izolacji ścian fundamentowych.
Zadanie, na zlecenie Gminy
Miejskiej Tczew, wykonuje wyłonione w przetargu Przedsię-

biorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD
Gdańsk S.A.
Zabytkowy budynek zostanie
gruntownie przebudowany.
Wyczyszczona zostanie elewacja, wymieniony dach, okna
i drzwi. Wewnątrz urządzone zostaną nowe sale spotkań

warsztatowych i integracyjnych, duża sala konferencyjna
(z ruchomą ścianą), mediateka
(do odsłuchiwania zbiorów audio, płyt). Zbudowana zostanie
winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (widoczna od
strony ul. Kościuszki). Na poddaszu będą sale wystawiennicze. Zwiększy się powierzchnia
magazynowa, przebudowane
będą pomieszczenia biurowe,
przebudowane wszystkie instalacje wewnętrzne. Koszt zadania opiewa na 7 mln zł.
Inwestycja pod nazwą: Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, jest dofinansowana w z funduszy unijnych
i realizowana w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza
w Tczewie” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego).

Centrum Wspierania Rodziny
Zakończono roboty rozbiórkowe
Małgorzata Mykowska

ne pomieszczenia dla dwóch
rodzin wymagających pomocy. Dodatkowo powstanie pomieszczenie do prowadzenie
wsparcia przez psychologa czy
pracownika socjalnego.

Przy ul. Podgórnej 8
powstaje Centrum Wspierania Rodziny. Inwestycja
zakończy się po koniec
bieżącego roku.
Fot. Martyna Link

Zakończono wszystkie roboty
rozbiórkowe, remontowe i naprawcze istniejących ścian, wykonano fundamenty i schody;
wymurowano ściany zewnętrzne. Trwają roboty wewnętrzne.

Na zlecenie Gminy Miejskiej
Tczew zadanie wykonuje firma F.H.U. PATMAT z Czarlina.
Koszt zadania to ok. 800 tys. zł.

Kamienica jest przebudowywaną na potrzeby tymczasowego, bezpłatnego schronie-

nia dla osób doświadczających
przemocy. W tym celu w budynku zostaną zaaranżowa-

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 Woj. Pomorskiego.
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Tczewscy radni jednomyślni
Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcie:
Robert Jedynowicz

Wiadukt w ciągu
ul. Nowy Rynek, dokończenie budowy stadionu
lekkoatletycznego,
przebudowa Miejskiej
Biblioteki Publicznej,
remont ul. Stoczniowców, przebudowa
układu drogowego na os.
Zatorze to tylko niektóre
inwestycje, które realizowane będą w Tczewie
w 2021 r. Radni jednogłośnie przyjęli budżet
Tczewa na 2021 r.

BUDŻET NA 2021 ROK

292 mln zł

PLANOWANE DOCHODY

313 mln zł

PLANOWANE WYDATKI

34 mln zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane dochody Tczewa
wynosić będą blisko 292 mln
zł, jest to o 4,8 proc. (czyli ok.
14 mln zł) mniej niż w roku
2020. Planowane wydatki
to ponad 313 mln zł. Spadek
w stosunku do 2020 r. wynosi
4 proc., czyli ok. 13,4 mln zł.
Sesja budżetowa odbyła się
22 grudnia 2020 r. Projekt
budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Pozytywną opinię wydała również Komisja
Finansowo-Budżetowa Rady
Miejskiej wnosząc o przyjęcie
uchwały przez całą radę.
Na inwestycje zaplanowano
34 mln zł, z czego 5 mln pochodzić będzie z dotacji unijnych – na dokończenie realizowanych przez miasto projektów (modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej,
przebudowa układu drogowego na Zatorzu i budowa
Centrum Wspierania Rodziny). Wydatki inwestycyjne

stanowią 11 proc. wszystkich
wydatków.
Największą część budżetu pochłoną wydatki związane z opieką społeczną oraz
oświatą. Na pomoc społeczną
wraz z rodziną zaplanowano
102 mln zł, na oświatę i wychowanie – 92 mln zł. Łącznie
to 70 proc. Wydatki na oświatę w zaledwie 56 proc. pokrywa subwencja rządowa, pozostałe 44 proc., czyli ok. 41
mln zł to wkład budżetu miasta. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 28 mln zł.
Deficyt budżetowy wyniesie
22 mln z. Zostanie on pokryty z emisji obligacji komunalnych oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadłużenie miasta na koniec 2020 r. wyniesie 92
mln zł, czyli 31,5 proc. ogółu
dochodów.
Za przyjęciem uchwały opowiedziały się wszystkie klu-

by radnych. Roman Kucharski z Platformy Obywatelskiej wskazał na nowe inwestycje. Zarówno te zrealizowane, jak i planowane, świadczą o rozwoju miasta i poprawie warunków życia mieszkańców. Radny
Krzysztof Misiewicz z Porozumienia na Plus podkreślił, że sytuacja budżetowa,
nigdy nie pozwala na zaspokojenie oczekiwań wszystkich mieszkańców, ale trzeba wybrać te, które są najbardziej potrzebne. Zwłaszcza pandemia koronawirusa
postawiła na głowie całą ekonomię. – Jesteśmy miastem
opiekuńczym i szczodrym,
o czym świadczą wydatki
m.in. na opiekę społeczną,
oświatę, czy gospodarkę komunalną – powiedział radny
Misiewicz. – To wszystko są
wydatki na potrzeby mieszkańców. Niezbędnym, chociaż bardzo kosztownym zadaniem jest budowa nowego
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w sprawie budżetu miasta
wiaduktu w ul. Nowy Rynek.
Ta inwestycja pozwoli zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu miasta. Imponujące są
także inwestycje realizowane w ramach programu rewitalizacji, zwłaszcza, że w dużej mierze są one dofinansowane ze środków unijnych.
To ambitny i dobry budżet
na 2021 r. Uważam, że spełnia on oczekiwania mieszkańców Tczewa.
Za przyjęciem budżetu optował także klub Prawa i Sprawiedliwości. Radny Piotr
Antczak zwrócił uwagę
na zaplanowane w 2021 r.
– przebudowę oświetlenia
na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Sobieskiego i Grunwaldzką oraz naświetlacze przy ul. Jagiełły, a także na środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych, które wesprą budżet
na 2021 r.
Radny Łukasz Brządkowski z klubu Tczew Od Nowa
zwrócił uwagę na niekorzystną dla samorządów tendencję
– spadają ich dochody, a rosną obciążenia finansowe. Budżet na 2021 r, przeznacza
ponad 30 mln na inwestycje,
wśród których radny wymienił budowę ścieżek rowerowych, remont ul. Stoczniowców, projekt renowacji Parku Miejskiego, zagospodarowanie osiedlowego terenu
w rejonie ul. Bora Komorowskiego, remont ciągu pieszego
przy ul. Retmańskiej i dokończenie budowy stadionu przy
ul. Bałdowskiej.
– Dziękuję za jednomyślne
głosowanie. To pozwoli nam
ruszyć z wydatkami i inwestycjami od początku 2021 r.
– powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
– W wielu życzeniach, które ostatnio słyszymy pojawia
się jeden wątek – aby 2021 r.
był wreszcie normalny, aby
udało nam się pokonać pandemię i abyśmy byli zdrowi –
tego życzę wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE NA 2021 ROK
INWESTYCJE
REWITALIZACYJNE
(realizowane
przy wsparciu unijnym)
›› przebudowa Miejskiej

Biblioteki Publicznej
przy ul. J. Dąbrowskiego
– 4,5 mln zł

›› poprawa bezpieczeń-

stwa – wykonanie monitoringu i oświetlenia
wraz z poprawa infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu
zadworcowego na osiedlu Zatorze
– 2,8 mln zł

›› adaptacja budynku na
Centrum Wspierania
Rodziny przy ul. Podgórnej 8 – 378 tys. zł

INWESTYCJE DROGOWE
›› budowa wiaduktu dro-

gowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa
Wschodnia – Gdańsk
Główny, w ciągu drogi
gminnej nr 198199G
– ul. Nowy Rynek
– 13 mln zł

›› przebudowa ul. Stocz-

niowców, od skrzyżowania z ul. Robotniczą
do skrzyżowania z ul.
Okrętową – 2,2 mln zł

›› budowa ciągu pieszego
wraz z oświetleniem
przy ul. Retmańskiej
– od Kanału Młyńskiego do ul. Czatkowskiej
– 1,1 mln zł

›› budowa miejsc parkin-

gowych przy ul. Tetmajera – 25 tys. zł

INWESTYCJE KOMUNALNE
›› zagospodarowanie wód
opadowych z rejonu ul.
Tczewskich Saperów
– 1,9 mln zł

›› wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy ul.
Za Dworcem, ul. Prusa
i ul. Kusocińskiego
– 1 mln zł

›› budowa drogowej sygna-

lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, Sobieskiego
i Grunwaldzkiej
– poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu
– 360 tys. zł

›› modernizacja oświetlenia
przy ul. Ogrodowej i Wąskiej – 350 tys. zł

›› budowa trzech naświetlaczy przy ul. Jagiełły
– 100 tys. zł.

INWESTYCJE ROWEROWE
I ELEKTROMOBILNOŚĆ
›› budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Żwirki, na odcinku od ul. Armii Krajowej do al. Kociewskiej
– 600 tys. zł

›› dokończenie Wiślanej Trasy Rowerowej – 40 tys. zł

›› zakup samochodu elek-

trycznego dla Straży Miejskiej – 160 tys. zł

›› budowa stacji ładowania
autobusów – 5 tys. zł.

INWESTYCJE OŚWIATOWE
I SPORTOWE
›› II etap budowy stadionu

lekkoatletycznego przy ul.
Bałdowskiej – 3 mln zł

›› dobudowanie segmentu Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2
przy ul. Gdańskiej
– 1,5 tys. zł

›› zakup kosiarki do ob-

sługi stadionu i innych
boisk, wraz z wyposażeniem – 218 tys. zł

›› zakup busa dla SSP 2
– 180 tys. zł

›› zakup słupka bezobsłu-

gowego do poboru wody
i energii elektrycznej
na przystani – 30 tys. zł

›› zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą – dla SP 4
– 28 tys. zł

›› zakup zmywarki z funkcja wyparzacza dla SP 3
– 13 tys. zł

INWESTYCJE POZOSTAŁE
›› zagospodarowanie terenu osiedlowego
w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego
– 300 tys. zł

›› modernizacja monitoringu miejskiego
– 100 tys. zł

›› wykonanie projektu zagospodarowania Parku
Miejskiego – 60 tys. zł

›› zakup namiotu pneu-

matycznego NPS 37
wraz z wyposażeniem
– 30 tys. zł.

›› wypłata odszkodowań
(ul. Jedności Narodu,
Gdańska)

›› zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 50 tys. zł
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Straż Miejska w grudniu
W grudniu 2020 r. tczewska
Straż Miejska odnotowała 577
interwencji, w tym 241 zgłoszonych przez mieszkańców
i przedstawicieli instytucji, 336
– pozostałe, w tym zgłoszone
przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i interwencje własne strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy miej-

WOKÓŁ NAS

Straż Miejska w Tczewie
Ogólnopolski tel. alarm.
986
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

14 grudnia laureaci
pierwszego i drugiego
miejsca w tegorocznej
edycji Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie odebrali
nagrody z rąk zastępcy
prezydenta Gdańska ds.
przedsiębiorczości i ochrony
klimatu Piotra Borawskiego
oraz prof. Zbigniewa
Machalińskiego, rektora
Gdańskiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej.

›› Doprowadzono do usunięcia

Spotkanie odbyło się w siedzibie uczelni. Tegoroczną edycję konkursu wygrał
Sebastian Freda z Tczewa.
Niestety obecna sytuacja nie
pozwoliła na to, by finał od-

›› Do Komendy Powiatowej

Policji przekazano materiały
z monitoringu dotyczące: kolizji drogowych (4, 15, 29 grudnia), kradzieży mienia (9 grudnia) oraz uszkodzenia mienia
(23 grudnia).

›› W związku z epidemią co-

vid-19 mieszkańcom przebywającym na kwarantannie lub
w izolacji przekazano 20 pakietów żywnościowych. Na bieżąco
zwracano uwagę mieszkańcom,
aby w miejscach publicznych
stosowali się do zaleceń związanych z ochroną epidemiczną.

›› Przeprowadzono działania

dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania po nich. Przeprowadzono
17 interwencji. 7-krotnie zgłaszano do schroniska informacje o psach bez opieki

/2021

Finaliści olimpiady nagrodzeni

scy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 21 interwencji własnych oraz
40 zleconych (przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM), nałożyli
1 mandat karny w wysokości
100 zł, wystawili 14 wezwań
dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 9 osób pouczyli.
Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dzielnicowi podjęli 4 interwencje własne oraz 13 zleconych, wystawili 2 wezwania dla sprawców wykroczeń
drogowych.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
pojazdów długo nieużytkowanych (wraków): Daewoo z ul.
Zygmunta Starego oraz Alfa
z ul. Nadbrzeżnej.

STYCZEŃ

był się w dotychczasowej formule. Nie było, wzorem lat
ubiegłych, przesłuchań finalistów i uroczystej gali, która
w tym roku miała mieć miejsce w Rumi.
18 grudnia w Komendzie
Straży Miejskiej tczewscy finaliści Jakub Talaśka oraz
Dawid Hartman zdobywcy
szesnastego i osiemnastego miejsca odebrali nagrody z rąk komendanta Andrzeja Jachimowskiego
(na zdjęciu).
Za szczególne zaangażowanie i współpracę nagrodę otrzymała również pani
Maria Bilińska, koordynator uczniów.

Do udziału w XIII Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie pod hasłem „Pomorscy rowerzyści” zgłosiło się
1777 uczniów z 44 pomorskich szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie zdiagnozować najważniejsze problemy dotyczące
bezpieczeństwa rowerzystów
w swoim miejscu zamieszkania i zaproponować rozwiązania. Komisja konkursowa oceniała między innymi
wartość merytoryczną każdej pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową
oraz umiejętność zaprezentowania autorskiego projektu.

Jeszcze więcej tabletów dla uczniów
Dodatkowe 35 tabletów
trafiło po feriach do
uczniów tczewskich szkół
podstawowych.

Gmina Miejska Tczew w ramach zwiększonej części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymała łącznie 274
500 zł, z przeznaczeniem
na realizację rządowego
dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego,
oprogramowania lub usługi,
niezbędnych do prowadzenia
nauki zdalnej dla nauczycieli.
Do nauczycieli, po rozpatrzeniu złożonych wniosków,
trafiły środki w wysokości
245 965 zł. Niewykorzystana kwota tj. 28 535 zł została przeznaczona na zakup dodatkowych tabletów do nauki

zdalnej dla uczniów samorządowych szkół podstawowych.
Kwota ta pozwoliła na zakup
35 tabletów, które po feriach
trafiły do szkół.
W ubiegłym roku Tczew już
dwukrotnie korzystał z dofinansowania Zdalna Szkoła+.
Łącznie, na potrzeby uczniów
samorządowych szkół podstawowych przeznaczono
kwotę blisko 280 tys. zł, za
co zakupiono ponad 250 tabletów, 33 laptopy 16 kamerek internetowych, 5 tabletów graficznych oraz 50 kart
z dostępem do Internetu.

Małgorzata Mykowska
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Więcej skarbonek na nakrętki

W

tywne, jak również placówki
oświatowe lub osoby fizyczne, które zadeklarują przekazanie środków uzyskanych ze
sprzedaży nakrętek na konkretne zbiórki, prowadzone
przez uprawnione do tego
podmioty. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie i złożenie deklaracji do
Urzędu Miejskiego w Tczewie. Akcja „Serca pełne nakrętek” trwa cały rok. Organizacja zainteresowana przystąpieniem do akcji,  może
złożyć deklarację w każdym
momencie jej trwania.
Fot. Martyna Link

Tczewie mamy już
5 skarbonek na
nakrętki – przed
Urzędem Miejskim, obok
apteki przy ul. Czyżykowskiej, na Os. Garnuszewskiego (obok Szkoły Podstawowej
nr 11) oraz dwie  na Suchostrzygach - w rejonie skweru
przy fontannie oraz przy pasażu między SP 4 a ul. Żwirki. Ta ostatnia ustawiona została z inicjatywy radnej Gertrudy Pierzynowskiej. Dodatkowo radny Maciej Skiberowski zadbał o skarbonki na terenie firmy Flex. Dochód ze sprzedaży nakrętek
przeznaczony zostanie na
cele charytatywne.

Jakie nakrętki wrzucać
do „skarbonki”?
Pojemniki przeznaczone są
na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt
czy kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie,
mleku czy jogurtach, zakrętki po chemii gospodarczej,
szamponach. Ważne, by nie
dorzucać do nakrętek innych
przedmiotów, a jeśli mają
one np. tekturowe uszczel-

ki – trzeba je usunąć przed
wyrzuceniem.

Kto może otrzymać nakrętki?
Uczestnikami akcji mogą być
jednostki organizacyjne, w
szczególności stowarzyszenia, fundacje lub inne zarejestrowane organizacje, zajmujące się statutowo zbiórką pieniędzy na cele charyta-

Jak i gdzie odebrać nakrętki?
Po każdorazowym zebraniu 200 kg nakrętek, rotacyjnie Zakład Usług Komunalnych przekaże zebrane nakrętki poszczególnym
uczestnikom akcji, zgłoszonym do UM. Każdy uczestnik akcji zobowiązuje się
do odbioru nakrętek transportem własnym z Zakładu Usług Komunalnych, ul.
Czatkowska 1, 83-110 Tczew
oraz podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego.

Martyna Link

Konkurs fotograficzny – edycja 2021

P

rezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ogłasza ósmą już edycję
konkursu fotograficznego:
„Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2022”. Do
wygrania tym razem nie 3,5,
ale 4 tys. zł.
Tak jak we wcześniejszych
edycjach, zdjęcia powinny
przedstawiać Tczew w czterech porach roku, pokazywać
pozytywne zmiany zachodzące na przestrzeni lat oraz zachęcać do odwiedzenia naszego miasta. Zdjęcia nie muszą
być wykonane w 2021 r., ale
powinny przedstawiać stan
aktualny. Zwycięskie prace
posłużą do wykonania kalendarza na 2022 rok.

Konkurs ma charakter
otwarty. Prace konkursowe
wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 15 października
2021 r. z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny”.

cm. Każdy uczestnik zgłasza
od 4 do 8 fotografii poziomych, w proporcji 2×3 (4×6),
uwzględniających wszystkie
pory roku. Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem
i nazwiskiem autora oraz opisem zdjęcia, uwzględniającym porę roku, datę i miejsce jego wykonania.

Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci
plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi,
dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć
odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30×20

Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia i regulamin można pobrać ze
strony internetowej organizatora www.wrotatczew.
pl lub otrzymać w Biurze
Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego.
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Narodowy Program
Szczepień przeciwko
COVID-19
Transport dla osób, które nie
mogą samodzielnie dotrzeć
do punktu szczepień
Z bezpłatnego transportu
mogą skorzystać mieszkańcy
Tczewa posiadający aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o
kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się
przeciw COVID-19, ale mają
trudność z dotarciem do punktu szczepień.
Potrzebę transportu można
zgłosić telefonicznie do koordynatora ds. szczepień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie od poniedziałku do piątku w godzinach
7.15-15.00 pod numerem:
608 697 327 lub 734 601 731
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 3 dni robocze przed
planowanym szczepieniem.

Punkty szczepień przeciw
Covid-19 na terenie Gminy
Miejskiej Tczew

›› Przychodnia Rogowscy,
ul. Jasia i Małgosi

›› Niepubliczny Zakład
››
››
››
››

Opieki Zdrowotnej
„Pelmed”, ul. 1. Maja
Medical Medycyna,
ul. Kościuszki
Medica,
ul. Armii Krajowej
Medica, ul. Jana
Sobieskiego
NZOZ Medyk,
ul. Wojska Polskiego.

Rejestracji na szczepienie można dokonać:

›› dzwoniąc na całodobową

i bezpłatną infolinię – 989

›› przez Internetowe Konto
Pacjenta

›› przez kontakt z wybranym
punktem szczepień

›› www.gov.pl/szczepimysie
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Park Miejski – mamy k

W

tym roku czeka nas
przygotowanie projektu rewaloryzacji
Parku Miejskiego. W grudniu
2020 r. koncepcja zmian została poddana konsultacjom społecznym (online). Z pytaniami
mieszkańców i odpowiedziami
projektantki Jolanty BoguckiejDeleżuch można zapoznać się
na stronie www.wrotatczewa.pl

W koncepcji starano się przywrócić układ komunikacji
w parku na podstawie dawnych map, zdjęć i śladów w terenie. Wszystkie alejki staną
się ciągami pieszymi, zaś ruch
rowerowy będzie się odbywał
poza granicami zabytkowego
założenia.
Na rozległej polanie, w południowo – zachodniej części

parku, planuje się, po przeniesieniu elementów zegara słonecznego w inne miejsce, stworzenie polany piknikowej z leżakami, altaną piknikową kawiarenką i placami
zabaw dla dzieci.
Elementem, który najbardziej
zakłóca historyczną kompozycję parku jest amfiteatr. Projektantka zaproponowała, aby

w tym miejscu powstała letnia,
niewielka scena dla kameralnych koncertów, zaś amifiteatralna polana po usunięciu
obecnych siedzisk, wyposażona została w mniej liczne drewniane ławki i leżaki, sprzyjające wypoczynkowi i uczestniczeniu w ewentualnych występach. Zniknie ogrodzenie
wydzielające teren amfiteatru.

INWESTYCJE
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SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

13

oncepcję rewaloryzacji

Oczko wodne ( z żabkami)
otrzyma naturalne dno, które
umożliwi posadzenie na brzegu roślin wodnych, bagiennych i nadbrzeżnych. Figurki żab proponuje się umieścić
przy brzegu zbiornika wśród
roślinności wodnej. Przywrócone zostaną nasadzenia, rosnących tam dawniej, wierzb
płaczących przy półkolistych

ławkach, po obu stronach
zbiornika.
W budynku mieszkalnym przy
ZWiK w pobliżu zbiornika,
mogłaby powstać restauracja. W południowej, najmłodszej i nieco zacienionej części
założenia parkowego powstanie ścieżka przyrodnicza. W tej
części parku umieszczono plac
zabaw dla młodzieży m.in. ze

znacznych rozmiarów piramidą wspinaczkową. Przy dawnej
ścieżce rowerowej, znajdą się
elementy ścieżki zdrowia, zaś
nieco dalej na północ, zaprojektowano siłownię na wolnym
powietrzu oraz jaszcze jeden
plac zabaw dla dzieci.
We wschodniej części parku,
dawniej należącej do sąsiadu-

jącej z nim szkoły powstanie
płytki zbiornik wodny, który
dzięki systemowi niewysokich
fontann będzie stanowił wodny
plac zabaw dla dzieci. Tu również znajdzie się labirynt z niewysokich krzewów jako atrakcja dla dzieci. Dawna toaleta,
będąca pod ochroną konserwatorską, zostanie przekształcona w centrum informacji.
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Medale Pro Domo Trsoviensi przyznane
Jacek Wiśniewski i Andrzej Semborowski otrzymają Medale „Pro Domo Trsoviensi”.
O ich przyznaniu zdecydowała Rada Miejska w Tczewie podczas grudniowej sesji.
„Pro Domo Trsoviensi” to jedno z dwóch wyróżnień (oprócz
honorowego obywatelstwa)
przyznawane przez Radę Miejską w Tczewie. Medal może zostać przyznany za działalność
naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydające miastu
splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom.
Wnioski w sprawie nagrodzenia obu kandydatów złożyło
Powiatowe Centrum Sportu.
Zanim uchwały trafiły pod obrady sesji, kandydaci otrzymali pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Kapituły Medalu. Wyróżnienia zwyczajowo są
wręczane podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej z okazji
Dnia Tczewa.
Jackowi Wiśniewskiemu
wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność w dziedzinie sportu, wychowanie wielu sportowców i promowanie
miasta na całym świecie.
Urodził się w 1952 roku
w Szczecinie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego i trenera
II klasy piłki ręcznej. Pierwszą pracę podjął w Szkole Podstawowej 8, później pracował jeszcze w Szkole Podstawowej nr 4, 12 i Gimnazjum
nr 3. 1 września 1981roku powierzono mu funkcję dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu i pełnił ją do 31 sierpnia 2006 roku .
W młodości p.Jacek Wiśniewski sam uprawiał piłkę ręczną. Rozpoczynał jako junior
w MKS Tczew, a jako senior
kontynuował w MKS Wisła
Tczew. Pracę trenerską rozpoczął w Wiśle, a później przeniósł się do Sambora, koncen-

trując się na pracy z młodzieżą.
Wychował wielu zawodników,
którzy występowali na różnych
poziomach rozgrywkowych.
W 1991 został prezesem Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sambor Tczew i pełnił
tą funkcję nieprzerwanie do
2008 roku. Kub przechodził
wiele trudnych chwil, niewątpliwie jedną z największych zasług Jacka Wiśniewskiego było
niedopuszczenie do jego rozpadu i upadku. W tym czasie
zawodnicy sekcji piłki ręcznej,
pływania i lekkiej atletyki zdobyli wiele medali w zawodach
rangi Mistrzostw Polski, przysparzając tym chluby klubowi i miastu. W 2000 roku został powołany w skład Zarządu
Wojewódzkiego Związku Piłki
Ręcznej i pełni tę funkcję nieprzerwanie do dzisiaj.
Za swoją sportową działalność
na rzecz rozwoju sportu tczewskiego, był wielokrotnie wyróżniany między innymi pamiątkowymi nagrodami, dyplomami i statuetkami . Uhonorowany został również Medalem za zasługi dla rozwoju
piłki ręcznej Srebrną (1993 r.)
oraz Złotą (1997 r.) Odznaką
Z.P.R.P. W 2000 roku został
uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku
Piłki Ręcznej Diamentową Odznaką Z.P.R.P.
Andrzejowi Semborowskiemu przyznano wyróżnienie za długoletnią działalność
sportową na terenie miasta,
powiatu i kraju oraz promocję miasta i powiatu poza granicami kraju.
Urodził się w 1947 roku w Wąsoszu. Po ukończeniu Wyższej
Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku w 1972 podjął
pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Swarożynie. Po roku
przeniósł się do Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Tczewie.
W 1977 roku podjął pracę

w Radzie Wojewódzkiej SSP
„Start” Gdańsk. W 1983 roku
został zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim w Studium
Wychowania Fizycznego, gdzie
pełnił m.in. funkcję zastępcy kierownika ds. administracyjnych. W 1974 roku ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra
wychowania fizycznego oraz
trenera II klasy lekkoatletyki.
Na przełomie lat 1960/70 trenował dziesięciobój lekkoatletyczny i zakwalifikował się do
reprezentacji Polski w tej dyscyplinie. Od 1997 roku kontynuował swoje zamiłowania
sportowe w kategorii weteranów i „MASTERS”. Startując
w kategorii MASTERS zdobył
23 medale, w tym 9 złotych, 7
srebrnych i 7 brązowych. Starował na stadionach w Melbourne, Edmonton, Sydney, Clermont Ferrand, Malmö, San Sebastian, Linzu, Juteborgu, Ljubljanie, Gent, Porto Alegre,
Budapeszcie i Maladze. Również w swojej pracy trenerskiej
osiąga bardzo wiele sukcesów
w pracy z młodzieżą i studentami Na szczególne podkreślenie zasługuje praca z Reprezentacją Osób Niepełnosprawnych i osiągnięte rezultaty na Paraolimpiadzie i Mistrzostwach Europy .
Andrzej Semborowski w latach
1990 – 1994 był radnym Rady
Miejskiej w Tczewie, przez
dwie kadencje radnym Rady
Powiatu Tczewskiego. Pełnił
również funkcje członka Zarządy Oddziału Wojewódzkiego Osób Niepełnosprawnych,
członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członka
Rady Społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie, członka Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” UG.

Małgorzata Mykowska

MEDALEM „PRO DOMO
TRSOVIENSI” DOTYCHCZAS
WYRÓŻNIENI ZOSTALI:

›› Franciszek Fabich †
›› Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
(obecnie Uniwersytet Morski)

›› Miasto Witten
›› Roman Landowski †
›› Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Tczewie

›› Jerzy Kubicki †
›› Tadeusz Abt
›› Janusz Kortas †
›› Czesław Glinkowski
›› Henryk Lemka †
›› Elżbieta GrzenkowskaHawryluk †

›› Jerzy Krawczykiewicz
›› Włodzimierz Ziółkowski
›› Edward Pieczewski †
›› Mieczysław Polewicz †
›› Mieczysław Izydorek †
›› Urszula Giełdon †
›› Norbert Jatkowski
›› Stanisław Zaczyński
›› Józef Ziółkowski
›› Koło Polskiego Związku

Filatelistów nr 5 w Tczewie

›› Hugo Fortenbacher
›› Brunon Drewa †
›› Tadeusz Grys †
›› Adam Murawski
›› Kazimierz Ickiewicz
›› Józef Bejgrowicz
›› Jan Stachowiak †
›› Bernard Kapich †
›› Adam Przybyłowski
›› Józef Golicki
›› Janice Lynn Sherry
›› Eugeniusz Markowicz
›› Jan Szymała
›› Tadeusz Magdziarz
›› Eleonora Lewandowska
›› Zygfryd Liban
›› Ryszard Lidzbarski
›› Magdalena Kubicka-Netka
›› Tomasz Tobiański
›› Tadeusz Galiński
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Przedsiębiorcy w liczbach…
Tekst i zdjęcie:
Krystian Jendrzejewski

„przedsiębiorcze” ulice w Tczewie, a więc gdzie mieszka lub
funkcjonuje największa liczba przedsiębiorców to: Armii
Krajowej, Franciszka Żwirki, Gdańska, Jagiellońska, 30
Stycznia, al. Zwycięstwa i ul.
Jedności Narodu.

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

K

oniec roku to zawsze
czas podsumowań i statystyk. Zebraliśmy zatem z naszej bazy CEIDG dane,
które obrazują nasz tczewski rynek przedsiębiorców
i pracodawców.

Niemniej pomoc oferowana w ramach różnego rodzaju bezzwrotnych środków zewnętrznych z tarcz antykryzysowych uchroniła wiele podmiotów i pozwoliła im podtrzymać działalność, w tym trudnym okresie. W całym powiecie tczewskim kwota wsparcia udzielona przedsiębiorcom
przez Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie wyniosła prawie 40
mln. zł. Niestety na tą chwilę
nie wiemy jak długo jeszcze
przyjdzie nam się zmierzyć ze
skutkami gospodarczymi COVID-19. Mamy jednak nadzieję, że nowy 2021 rok przyniesie dla wszystkich przedsiębiorców dobre wiadomości
i wszelkie prognozy będą bardziej optymistyczne. Na 3433
wpisy, zawieszonych jest obecnie 577 przedsiębiorców, ta
liczba utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie i nie widać tutaj więk-

W minionym roku można zaobserwować nieznaczny spadek ilości podmiotów – osób
fizycznych, jednak dane z GUS
za III kwartał są nieco bardziej optymistyczne niż przed
rokiem. Niestety na pełne informacje statystyczne przyjdzie nam poczekać do wiosny
ale już teraz można zauważyć,
że epidemia Covid-19 nie spowodowała zmniejszenia ilości
firm na naszym terenie (szczegółowe dane w tabeli poniżej).

szych odchyleń, w porównaniu do analogicznego okresu
w 2019 roku, który był bardzo
dobry dla całej gospodarki.
W minionym roku nową działalność rozpoczęło 317 przedsiębiorców, a zaprzestało 307.
Najstarszy przedsiębiorcy prowadzący obecnie działalność
ma w Tczewie 86 lat, a największy staż ma firma założona
w 1974 r. Najwięcej przedsiębiorców mamy w gronie między 40-50 r. ż., a najmniej poniżej 30 r. ż. co może być dowodem na to, że na rynku pracy nie brakuje ofert dla ludzi
młodych, jednakże i oni zaraz
po szkole często rozpoczynają
pracę na swoim.

Czego możemy zatem spodziewać się w 2021 roku? Z pewnością przedsiębiorcy odczują niestety rosnące koszty prowadzenia działalności, płaca
minimalna wzrosła do 2800
zł, zmieniają się też niektóre stawki podatków czy opłat
np. ZUS. Wiele zależy również od tego czy i kiedy uda się
nam powstrzymać epidemię
Covid-19. Rynek pracy daje
oznaki spowolnienia przez rosnącą stopę bezrobocia, na koniec listopada 2020 r. wynosiła 7,4 proc., a w analogicznym okresie listopada 2019 r.
zaledwie 5,6 proc. Widzimy
zatem, że przybywa nam osób
bez pracy, często są to osoby
które zatrudniane były sezonowo do różnych prac. Niestety wiele branż jest obecnie
nadal zamrożonych, co będzie długofalowo skutkować
wzrostem osób pozostających
bez pracy.

Najczęściej wybierane kody
PKD z Polskiej klasyfikacji
działalności to branża budowlana i handel, na dalszych miejscach znajduje się obróbka metali oraz transport. Najbardziej

Liczymy jednak i życzymy
wszystkim naszym przedsiębiorcom aby ten trudny
okres epidemii szybko odszedł w niepamięć, tak byśmy znowu mogli korzystać
ze wszystkich usług i dóbr jakie udało się wypracować przez
lata tym małym jak i dużym
przedsiębiorcom.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba osób fiz. pr. dział. gosp. – wg. danych GUS

4 232

4 192

4 147

4 273

4341

4405*

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem – wg. danych z GUS

5 865

5 844

5 824

5 840

5948

6033*

Liczba osób fiz. pr. dział. gosp. wg. danych z CEIDG,
na podstawie głównego miejsca prowadzenia

3697

3677

3606

3342

3455

3433

Oczywiście nie oznacza to,
że nie borykają się z wieloma problemami np. z płynnością finansową i spadkiem
obrotów.

* dane z GUS – III kwartał 2020 r.
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Tczewska Biblioteka zaprasza przedszkolaki
do udziału w projekcie

„Mała Książka – Wielki Człowiek”
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

Wyprawka
Czytelnicza

W nowym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
kontynuuje udział w projekcie „Mała książka – Wielki
Człowiek”. To przedsięwzięcie
Instytutu Książki w ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród
najmłodszych we współpracy
z bibliotekami publicznymi.

Książka „Pierwsze
czytanki dla…”
Starannie dobrany zestaw
utworów wybitnych polskich
poetów i pisarzy dziecięcych,
w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak
i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są
również Liliana Bardijewska,
Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke
– twórcy tak różni, jak różne
są perspektywy spoglądania
na świat.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zostanie zapisane przez rodzica do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze czytanki
dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.

wielki-czlowiek.pl
Miejska Biblioteka
Publiczna w Tczewie
filia dziecięca
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 18.00
w soboty od 8.00 do 15.00

572 779 195
filia5@biblioteka.tczew.pl

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice
– przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni
o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna
ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym

uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała Książka –
Wielki Człowiek”.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu i oddaniu bibliotekarzy projekt Instytutu Książki przynosi widoczne efekty.
To nie tylko liczba założonych
nowych kart czytelniczych,
ale również duży i pozytywny odzew rodziców i przedszkolaków, dla których książki
i biblioteki stały się najlepszymi przyjaciółmi. Mamy wielką
nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej przedszkolaków
oraz ich rodziców zapała miłością do książek i czytania.

Broszura dla rodziców
„Książką połączeni,
czyli przedszkolak idzie
do biblioteki”
Praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku
i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę
w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą
też wiele czytelniczych porad
i inspiracji.

Karta Małego Czytelnika
Pięknie zaprojektowana karta
biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
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Ponad 1200 osób w bibliotecznym rejsie
Tekst i zdjęcie:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

A

hoj Wilki Morskie!
Za nami burzliwy, zdominowany przez COVID-19 rok 2020, rok pełen
dramatycznych wydarzeń, nieuniknionych zmian oraz niełatwych wyborów. Lockdown, restrykcje, kwarantanna, maseczki, nauczanie zdalne, zakaz organizowania imprez masowych
to tylko niektóre spośród skojarzeń automatycznie nasuwających się na myśl o zaistniałej sytuacji epidemicznej. Niespokojne były wody minionych dwunastu miesięcy. Mimo narzuconych ograniczeń oraz trudności związanych z pandemią
koronawirusa, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie postanowiła zachęcić czytelników
do udziału w wirtualnej, historyczno-literackiej wyprawie do
magicznego świata książek oraz
książkowych bohaterów. Dzięki
wspomnianemu przedsięwzięciu każdy, niezależnie od wieku
czy indywidualnych upodobań,
mógł choć na moment poczuć
się jak rasowy marynarz i dołączyć do bibliotecznej ekipy pogromców mórz.

Czytelniczy Rejs
Akcja zainicjowana została przez tczewską książnicę
w sierpniu 2020 roku. W ramach, dofinansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, projektu zorganizowano łącznie dwadzieścia
przedsięwzięć, wśród nich jedenaście spotkań autorskich,
adresowanych zarówno do
młodszych, jak i do starszych
czytelników, konkurs plastyczny, wystawę „Szkoła Morska
w Tczewie 1920-1930” udostępnioną na stronie www.
skarbnica.tczew.pl, czytanie
plenerowe, mobilną grę miejską, prelekcję poświęconą
dziejom tczewskiego szkolnictwa morskiego oraz wirtualne
zwiedzanie budynku MBP połączone z prezentacją najcen-

niejszych zbiorów Sekcji Historii Miasta.

przyszłych kapitanów żeglugi wielkiej.

Za sprawą organizowanych
spotkań autorskich, wydarzeń
okołoliterackich, a także różnego rodzaju akcji promujących
czytelnictwo, podczas których
to właśnie książka odgrywała istotną rolę, udowodniono

Za pośrednictwem serwisu
YouTube, czytelnicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie
uczestniczyć mogli w spotkaniach online z Anną Boderek-Pocheć, Agnieszką Urbańską,
Roksaną Jędrzejewską-Wróbel,

››

Podczas trwającej pięć miesięcy akcji tczewskiej książnicy
pod hasłem „Czytelniczy rejs” niejednokrotnie obieraliśmy kurs
na przygodę, docieraliśmy do kolejnych portów, poznawaliśmy
wartościowe, godne polecenia lektury.
W biblioteczny rejs ku literackiej przygodzie wyruszyło łącznie
ponad 1200 (!) osób.
jak ogromną wartość posiada
czytanie, zarówno w kwestii
rozwoju wrażliwości emocjonalnej czytelnika, jak i w sferze wzbogacania jego osobowości oraz wiedzy o otaczającym świecie. Do pozytywnego
odbioru bibliotecznego przedsięwzięcia przyczyniło się ponadto nawiązanie do, obchodzonego w 2020 roku, jubileuszu 100. rocznicy powołania do życia tczewskiej Szkoły Morskiej, placówki kształcącej polskich marynarzy oraz

Hanną Cygler, Elżbietą Pałasz,
Jarosławem Mykowskim, Andrzejem Netkowskim, Natalią
Zacharek, Kazimierzem Ickiewiczem, Zofią Daniel, a także
Pawłem Kopijerem. Wielu było
gości, a co za tym idzie wiele tematów i zagadnień poruszono
podczas kolejnych wideorelacji.
Tajemnicze znaleziska, wywołujące dreszczyk emocji wyzwania, zagadki godne następców
Sherlocka Holmesa … Uczestniczące w bibliotecznych spotkaniach dzieci zdecydowanie

nie mogły narzekać na nudę.
A dorośli? Jak się okazuje starsi miłośnicy literatury, w bogatej ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej, również znaleźć
mogli coś dla siebie, począwszy
od opowieści o tajnikach kuchni pomorskiej, poprzez promocję wydawnictw regionalnych,
aż po wykład poświęcony demonicznym oraz półdemonicznym istotom zamieszkującym ziemię kociewską. Nie zabrakło również literatury gatunkowej, w tym cieszącej się
ogromną popularnością twórczości obyczajowej, wzbogaconej wątkami kryminalnymi
oraz sensacyjnymi.
Na zakończenie warto wspomnieć również o promującej czytelnictwo akcji, polegającej na uzupełnianiu naklejkami specjalnie zaprojektowanych kart pokładowych. Jedna naklejka za jedną wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki. Nieskomplikowane, a jakże satysfakcjonujące.
Wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane zostały w ramach
projektu „Czytelniczy Rejs”,
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków z Funduszu Promocji Kultury.
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Angielski bohater przyjęty z honorami
na tczewskim dworcu
Tekst i ilustracje:
Dawny Tczew

Ze zbiorów Ryszarda Jakimowicza

W lutym 1923 r. na tczewskim dworcu witano wyjątkowego gościa. Weterana
bitew wojny burskiej
i I wojny światowej,
przyjaciela Polski oraz…
rezydenta brytyjskiego wywiadu w Warszawie. Kim
był ten tajemniczy oficer,
witany z honorami przez
tczewskiego starostę?
Peron gdański tczewskeigo dworca. Na odwrocie odręczny napis Tczew 24 lipca 1921 r.
ręki, na polach bitew I wojny
światowej.
Mimo kalectwa nie zrezygnował z pracy dla swojego kraju.
W 1919 r. został szefem misji
wojskowej w Warszawie. Podczas wojny polsko – bolszewickiej pomagał w transporcie
uzbrojenia do Polski (sam wypożyczył pociąg, aby przywieźć
broń z Węgier) oraz – bezskutecznie – zabiegał o udziele-

Ze zbiorów Ryszarda Jakimowicza

Mowa o generale Adrianie Carton de Wiart (1880-1963), szefie brytyjskiej misji wojskowej
w Warszawie. Generał pochodził z rodziny o korzeniach irlandzkich i belgijskich. Jako
młody człowiek brał udział
w brytyjskich działaniach wojennych prowadzonych w Somalii (gdzie w 1898 r. stracił oko) i południowej Afryce. Czterokrotnie odniósł poważne rany, łącznie ze stratą

Peron bydgoski tczewskiego dworca. Pocztówka nadana 23 marca 1917 r.
w Marienburgu (Malbork)

nie pomocy militarnej Polsce
przez Wielką Brytanię. Dwukrotnie przeżył katastrofy pilotowanych przez siebie samolotów. W 1924 r. przestał
być szefem misji, ale nadal
mieszkał w Polsce (jako rezydent brytyjskiego wywiadu),
w majątku na Polesiu podarowanym mu przez swojego polskiego adiutanta księcia Karola
Radziwiłła. Szefem misji wojskowej został ponownie latem
1939 r. Z Polski wyjechał przez
Rumunię dzięki fałszywemu paszportowi. Walczył potem w Norwegii, trafił do włoskiej niewoli (skąd zbiegł), by
w końcu zostać przedstawicielem premiera Winstona Churchilla u chińskiego generalissimusa Czang Kaj-szeka. Został odznaczony m. in. Krzyżem Virtuti Militari.
W jaki sposób gen. Carton
de Viart znalazł się w Tczewie? W lutym 1923 r. Brytyjczyk, w towarzystwie francuskiego majora i dwóch polskich oficerów, zwiedzał pas
neutralny na „gorącej” gra-

nicy między Polską a Litwą,
gdzie był świadkiem ostrzału
przez litewską artylerię wioski Wójtowo.
– „Z Wójtowa generał udał się
do Strzelkiszek, kiedy nasze
oddziały opuszczały tę wioskę – informował „Orędownik
Wrzesiński”. – Od tej chwili
słuch o nim zaginął. Są obawy,
że gen. Carton de Viard z trzema towarzyszami dostał się do
niewoli litewskiej.”
Tymczasem nocą 28 lutego
generał pojawił się na tczewskim dworcu.
– Jak wiadomo, generał
przedostał się z pasa neutralnego do Kowna, skąd drogą
przez Królewiec i Gdańsk –
Tczew wracał do Warszawy
– wyjaśniało sytuację „Słowo
Pomorskie”. – Następnego
dnia rano na powitanie generała przybyli starosta i komendant policji na dworzec, gdzie
oddział w liczbie 26 ludzi prezentował broń przed zaszczytnym gościem, który o godz.
9.21 udał się w dalszą podróż.”
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Higiena na przestrzeni wieków
CZĘŚĆ 1

››

Opracował:
Zdzisław Bergiel
Fabryka Sztuk

CIEKAWOSTKA

Wikimedia Commons

Rozpoczynamy cykl artykułów, z których dowiemy
się, jak dawno temu dbano
o higienę? Czy kiedyś ludzie
stronili od kąpieli, czy wręcz
przeciwnie – dbali o czystość
ciała? Jak wyglądały publiczne łaźnie? Naszą opowieść
rozpoczniemy w antycznej
Grecji.

W czasie domowej
kąpieli wielki grecki
filozof Archimedes
w III w. p.n.e. odkrył
aktualne do dziś prawo, że ciało zanurzone
w cieczy pozornie traci
na ciężarze tyle, ile
waży ciecz wyparta
przez to ciało.

Kąpiel w średniowieczu
Starożytni Grecy, a szczególnie Spartanie, bardzo cenili sobie kondycję fizyczną. Dlatego
po intensywnych ćwiczeniach
w gimnazjonach, biegli do łaźni, by wziąć zimną kąpiel. Miało to zahartować i przyzwyczaić ich do polowych warunków
w przyszłych działaniach wojennych. Ciepłe kąpiele przeznaczone były tylko dla starych i chorych.

bem, ogrodem, agencją towarzyską. Niektórzy potrafili spędzać w nich całe dnie, tam zawierano transakcje handlowe,
dyskutowano na polityczne tematy, objadano się, dokonywano zabiegów higienicznych
itp. Henryk Sienkiewicz w powieści „Quo vadis” przedstawił
wierny obraz życia towarzyskiego Rzymian, które kwitło
właśnie w łaźniach.

„Hygeinos” w języku greckim
oznacza to, co jest zdrowe.
W swoich domach Grecy posiadali specjalne pomieszczenia z kamiennymi kadziami
służące do mycia się. Były też
łazienki prywatne lub miejskie,
z których korzystano za niewielką opłatą.

Przejdźmy do średniowiecza.
O tym bardzo długim okresie
w dziejach ludzkości panują przeróżne poglądy. Niektórzy uważają, że były to czasy
ciemnoty, zacofania w stosunku do poprzedzających i następujących epok. Ale są też tacy
historycy, jak Johan Huizinga czy Henryk Samsonowicz
– autorzy kolejno: „Jesieni
średniowiecza” i „Złotej jesieni polskiego średniowiecza”,
którzy w wiekach średnich widzą rozwój, postęp i koniunkturę. Możemy śmiało powiedzieć, że już w Polsce pierwszych Piastów w każdym grodzie, a nawet w większych osadach, znajdowały się łaźnie
parowe. Rozgrzewano w nich

Ten pomysł od Greków przejęli i rozwinęli Rzymianie. W połowie II w. p.n.e. w Wiecznym
Mieście było aż 170 płatnych
łaźni! Rzymskie termy są do
dziś niedoścignionym wzorem. Najpierw należało wyszorować się w basenie z gorącą wodą, aby potem przejść do
zimnych zbiorników. Wkrótce
termy stały się barem, biblioteką, czytelnią, siłownią, klu-

kamienne palenisko, na które lano wodę i w kłębach powstałej pary wodnej smagano się brzozowymi witkami.
Na terenach Rusi takie łaźnie
zwano baniami. Zimą po wygrzaniu się tarzano się w śniegu lub wskakiwano do wcześniej wykutych przerębli, aby
się ochłodzić. Z historii znamy
przykry wypadek, kiedy taka
kąpiel zakończyła się tragicznie. W listopadzie 1227 roku,
w Gąsawie spotkali się Leszek
Biały z Henrykiem Brodatym
i zostali w czasie kąpieli napadnięci przez księcia pomorskiego Świętopełka Wielkiego.
Nadzy salwowali się ucieczką, w czasie której zostali zabici. Ale w historii było i takie
zdarzenie, gdy wizyta w łaźni zakończyła się pomyślnie.
Opowiem o nim. Otóż w 1386
roku, kiedy do Krakowa podążał jeszcze pogański książę Jagiełło, na spotkanie mu wyjechał Zawisza z Oleśnicy – wysłany z zadaniem uważnego
przyjrzenia się księciu podczas jego pobytu w łaźni. Panowie krakowscy chcieli, aby
Zawisza naocznie stwierdził,
czy Jagielle niczego nie braku-

je i czy zdolny będzie do rozpoczęcia dynastii Jagiellonów.
Delikatnej natury misja zakończyła się wystawieniem bardzo
dobrej opinii Jagielle przez wysłannika możnowładców krakowskich. Zwróćmy uwagę
na to, że nie było niczego rozpustnego w zapraszaniu posłów do łaźni, gdyż w całej Europie myto sobie wówczas plecy bez zbędnego skrępowania.
W Tczewie zbudowano pierwszą, drewnianą łaźnię miejską
w 1299 roku, po wizycie Władysława Łokietka, który nakazał takową postawić – być
może przy dzisiejszej ulicy
Łaziennej.

Ciąg dalszy w następnym numerze.
LITERATURA:
Landowski Roman, „Tczew w czasie
i przestrzeni”, Tczew: Kociewski Kantor
Edytorski, 2008.
Samsonowicz Henryk, „ Złota jesień
polskiego średniowiecza”, Poznań:
Wydaw. Poznańskie, 2001.
Sokołowska Małgorzata, „Myć się
czy wietrzyć. Dramatyczne dzieje higieny
od starożytności do dziś”, Gdynia: Oficyna
Verbi Causa, 2012.
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Uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

N

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.
zm.) i art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)
– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:

oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji
w Biuletynie Informacyjnym „Panorama Miasta”.

Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

§2
Ustala się plan finansowy wydatków budżetu miasta, o których
mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Zenon Drewa

UZASADNIENIE
W dniu 12 listopada 2020 r. Kierownik Biura Planowania Przestrzennego złożyła wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku zadania pn.: „Sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miasta Tczewa: ul. Warsztatowej, rejonie osiedla Piotrowo-Bajkowe, rejonie Jagiellońska – Rokicka” w kwocie 30.918 zł, uzasadniając przesunięciem terminów wykonania
poszczególnych etapów umowy w związku z trwającym w kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego. W okresie od marca
br. do dnia dzisiejszego nastąpiło kilkukrotne przedłużenie terminów uzgadniania i opiniowania projektów, czego nie można
było przewidzieć przy zawieraniu umów. Dla zapobieżenia sytuacjom przerwania umów zawartych przed okresem epidemii
zachodzi konieczność przedłużenia prac projektowych związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 rok.
W dniu 30 listopada 2020 r. i 04 grudnia 2020 r. Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji złożył wnioski o ujęcie
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
dwóch zadań bieżących i pięciu zadań inwestycyjnych:
1. „Budowa Centrum Wspierania Rodziny wraz z wyposażeniem ul. Podgórna 8” w kwocie 98 821 zł.
W wyniku wystąpienia dodatkowych niezbędnych dla wykonania robót podstawowych nastąpiło przesunięcie realizacji zadania
o około 25 dni w miesiącach listopad/grudzień 2020r. W związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym. Ostateczny
termin wykonania wydatku ustalono do 30 czerwiec 2021 rok.
2. „Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem
sportowym i salą gimnastyczną-dokumentacja projektowa” w kwocie 337 500 zł.
Wydłużenie procedur uzyskania wymaganych pozwoleń w Starostwie Powiatowym spowodowane jest obecną sytuacją epidemiologiczną, która zmieniła bieg terminów wydawania decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Rozliczenie wydatku będzie musiało zostać zrealizowane w 2021 roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym. Ostateczny
termin wykonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2021 rok.
3. „Wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Tczewa do Kanału
Młyńskiego” w kwocie 10 842 zł.

Termin wykonania umowy mija w dniu 30.12.2020 r. i zależny
jest od uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia wodno-prawnego. Wydłużenie procedur uzyskania wymaganych decyzji przez
organ PGW Wody Polskie spowodowane jest obecną sytuacją epidemiologiczną, która zmieniła bieg terminów wydawania decyzji
zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2021 rok.
4. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Tczewa na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”
w kwocie 5 400 zł.
W związku z epidemią koronawirusa wydłużył się termin oczekiwania na opinie organów uzgadniających ww. projekt dokumentu. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie
środków na zakończenie realizacji zadania bieżącego w roku
przyszłym. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do
28 lutego 2021 rok.
5. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów
w Tczewie” w kwocie 201 950 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartej umowy
wyznaczono do dnia 22.01.2021 r. Ze względu na kolizje z rurociągiem GPEC i wynikłe z tego roboty dodatkowe zaszła konieczność zawarcia Aneksu nr 1 i przedłużenia terminu realizacji umowy. Procedury odbiorowe można rozpocząć do 21 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych. Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać zrealizowane w 2021 roku, w związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym. Ostateczny
termin wykonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2021 rok.
6. „Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr
2 w Tczewie” w kwocie 59 040 zł.
Umowa została podpisana 30.11.2020 r. a termin realizacji
do końca 2020 r. nie umożliwia dokonania weryfikacji złożonej dokumentacji i realizacji płatności wynagrodzenia w 2020
roku. Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać zrealizowane w 2021 roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie
środków na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w roku
przyszłym. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do
30 czerwca 2021 rok.
7. „Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego-Rewitalizacja” w kwocie 5 329 562 zł.
Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych nastąpiło 17.11.2020 r. Wykonawca do końca 2020 roku nie zrealizuje

SAMORZĄD
robót na wartość środków zabezpieczonych w budżecie miasta.
Wynagrodzenie za realizację umowy dotyczącą pełnienia funkcji inspektora inwestorskiego jest rozliczane na podstawie procentowego zaawansowania robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie będzie musiało zostać zrealizowane w 2021 roku w związku z czym niezbędne jest przeniesienie środków na zakończenie
realizacji zadania inwestycyjnego w roku przyszłym. Ostateczny
termin wykonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2021 rok.
W dniu 30 listopada 2020 r. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych złożył wniosek o ujecie w wykazie wydatków, które nie
wygasają z upływem 2020 roku trzech zadań inwestycyjnych:
1. „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu
Zatorze-Rewitalizacja” o wartości 6 062 472 zł.
W dniu 18.03.2020 r. Zakład dokonał wyboru w drodze postępowania o zamówienie publiczne ww. zadania najkorzystniejszej
oferty, na który wpłynęło odwołanie jednego z Wykonawców.
W związku z wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz nierozpatrywaniem spraw z udziałem stron przez
Krajową Izbę Odwoławczą Zakład zobowiązany był do oczekiwania na podjęcie przez KIO czynności. W dniu 16.07.2020 r. zapadł wyrok KIO na podstawie którego Zakład przystąpił do ponownego powtórzenia czynności oceny ofert. Ostatecznie w dniu
23.09.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót z Wykonawcą. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zaistniała konieczność dostosowania terminu wykonania
przedmiotu umowy na dzień 01.04.2021 r. Dodatkowo zgodnie
z warunkami decyzji wydanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanie robót budowlanych
musi być realizowane przy stałym ścisłym nadzorem archeologicznym. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędne jest przeniesienie środków na dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy na rok 2021. Ostateczny termin wykonania zadania
ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.
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2. „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009
Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji” o wartości 48 954 zł.
W dniu 18.11.2019 r. Zakład zawarł umowę nr 35/2019/U na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego orz budowy nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009
Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie.
W trakcie realizacji zadania wystąpiły niezależne od Wykonawcy
okoliczności uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie
inwestycji. Okoliczności, na które składają się w szczególności opóźnienia organów administracji publicznej w prowadzonych przez nie
postępowaniach administracyjnych czy też opóźnienia podmiotów
opiniujących i uzgadniających wnioski oraz dokumentację projektową, nie można było przewidzieć. W związku z powyższym przedłużono termin wykonania umowy na rok 2021. Ostateczny termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.
3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz płk Ryszarda Kuklińskiego w Tczewie” o wartości 73 677 zł.
Zakład Usług Komunalnych podpisał umowę na wykonanie technicznej dokumentacji projektowej dla budowy ulic Rotmistrza Witolda
Pileckiego oraz płk Ryszarda Kuklińskiego w Tczewie wraz z budową sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej. Z uwagi na lokalne uwarunkowania i duży zakres rzeczowy projektu, czas niezbędny na wykonanie prac projektowych wraz z przygotowaniem kompletnego
wniosku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę wykracza poza rok budżetowy 2020 niezbędne jest zabezpieczenie środków na dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w roku przyszłym. Ostateczny
termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Skarbnik Miasta HelenaKullas

Rocznice i jubileusze w 2021 roku
Jan Kulas
W roku 2021 przypada wiele ważnych rocznic i jubileuszów.

›› 200. rocznica śmierci Napoleona Bonaparte (1\769-5.05.1821),
Cesarz Francuzów, autora i promotora „Kodeksu Napoleona”,
nadziei dla wolności Polaków i suwerenności Polski

›› 100. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) –

›› 100. rocznica urodzin Kazimierza Badziąga (26.08.2021

w Tczewie-zm.2016) – harcmistrz, fizyk, wykładowca akademicki, więzień KL Stutthof, rzecznik pojednania
polsko-niemieckiego

›› 90. rocznica urodzin prof. Jana Strelaua (1931-4.08.2020) –

jednego z najwybitniejszych psychologów polskich, autorytet
w nauce polskiej, Honorowego Obywatela Miasta Tczewa

Prymasa Tysiąclecia, orędownika uniwersalnych wartości
chrześcijańskich, obrońcę tradycji i kultury polskiej, męża
stanu

›› 40. rocznica śmierci Kazimierza Pyzika (1902-1981)– wybitne-

›› 80. rocznica śmierci Mariusza Zaruskiego (1867-1941) – wy-

›› 20. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego (22.12.2001) –

bitnego promotora „Polski Morskiej”, orędownika polskich
Tatr, generała WP, kapitana żaglowca „Zawisza Czarny”

›› 75. rocznica urodzin prof. Józefa Borzyszkowskiego (ur.
6.02.1946 r.) wybitnego profesora historii, b. Wojewody i senatora, prezesa ZKP dwóch kadencji, promotora Pomorza

›› 135. rocznica urodzin kmdr Antoniego Garnuszewskiego

(1886-1964) – ukończył trzy uczelnie morskie, organizator
i dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie (1920-1929), przyjaciel harcerstwa

go nauczyciela j. polskiego; w Tczewie od 1948 r. – w szkolnictwie zawodowym, harcmistrz i lider odnowy ZHP w Tczewie
urodzony i wychowany w Tczewie, poeta, wybitny muzyk, kompozytor, lider kultowego zespołu „Republika”; w tym roku odbędzie się XX Festiwal In Memoriam Grzegorza Ciechowskiego

›› 5. rocznica śmierci Urszuli Giełdon (1942-1.01.2016) – urodzona i wychowana w Tczewie, wybitny pedagog, wieloletnia
dyrektor Domu Dziecka, radna 4. kadencji, harcmistrz

›› 5 rocznica śmierci prof. Kazimierza Denka (1932-4.02.2016)

– pedagog, profesor nauk humanistycznych, specjalista wz.
Krajoznawstwa, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa
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Rowerowe plany na 2021 rok
Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428
e-mail: rowery@um.tczew.pl
rower.tczew.pl
facebook.com/mdrtczew

Sieć dróg rowerowych w Tczewie w ostatnich latach się rozrosła do 28,4 km. Z roku na rok
powiększamy sieć tras rowerowych. Dzięki większej spójności sieć tras każdy cel podróży
będzie w zasięgu roweru.
W tym roku powstaną dwa odcinki tras rowerowych. Pierwszy to droga rowerowa na
ul. Żwirki między ul. Armii
Krajowej oraz Al. Kociewską. Budowa drogi rowerowej
w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem dla mieszkańców osiedla Suchostrzygi. Będzie bezpieczniej w dojeździe do pracy, szkoły czy sklepu.
Druga inwestycja to trasa
w ciągu ul. Kolejowej i Pomorskiej. Całość jest związana
z przebudową wiaduktu na ul.
Nowy Rynek. Jest to ostatni
odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 w Tczewie. Główną korzyścią będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy Osiedlem Staszica a resztą miasta. Bezpieczniej będzie
również w dojeździe do zakładów zlokalizowanych przy ul.
Czatkowskiej.

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

Fot. Spółdzielnia Socjalna HECA

Infrastruktura

W ramach acji „Bądź jak Superbohater. Bądź widoczny” rozdawano oświetlenie rowerowe

Kampanie edukacyjno-informacyjne
wą czy bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
Ponadto w związku z opracowaniem nowej strategii Polityka Rowerowa Miasta Tczewa do 2030 roku, zapraszamy do udziału w konsultacjach
społecznych ww. dokumentu.
Więcej informacji na stronie
www.rower.tczew.pl

Rower Metropolitalny
W 2019 roku funkcjonował
System Roweru Metropolitalnego MEVO. Z floty rowerów wspomaganych elektrycznie korzystało ponad
5200 mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Rowery były wypożyczone 104
tys. razy i pokonały 340
tys. km. Popularność systemu w Tczewie na tle innych
miast, w tym trójmiasta była
ogromna. Niestety z uwagi
na problemy związane z nieprawidłową realizacją kontraktu, umowa z operatorem
systemu została rozwiązana.
Początek 2021 roku to czas
wyboru nowego operatora
MEVO 2.0. Mamy nadzieję, że końcówka roku pozwoli mieszkańcom naszego miasta ponownie zacząć korzystać
z MEVO, które stało się rewolucją w systemie transportowym Tczewa.

Kierowco! Ustąp pierwszeństwa
rowerzyście
W ramach akcji informujemy kierowców, że przecinając
przejazd dla rowerów, muszą
ustąpić rowerzyście. Celem jest
edukacja w zakresie obowiązku ustąpienia pierwszeństwa
rowerzystom.

dla wszystkich osób dbających
o środowisko i zdrowy tryb życia, a przede wszystkim popierających ideę racjonalizacji mobilności miejskiej przez
popularyzację roweru. Działania związane z tą akcją zostaną
delegowane na NGO w ramach
współpracy urzędu z tymi organizacjami (grant miejski).

Bądź jak Superbohater.
Bądź widoczny

Tczewska Karta Rowerowa
(nowość)

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

Inicjatywa ma na celu zwiększenie frekwencji dzieci przystępujących i zdających egzamin na kartę rowerową dzięki
ujednoliceniu zasad przeprowadzania egzaminów w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa. Liczymy, że ujednolicenie zasad
przeprowadzania egzaminów
na kartę rowerową wpłynie
na bezpieczniejsze poruszanie się na drogach, co przyczynia się do zmniejszenia odsetka wypadków z udziałem
rowerzystów.

Dobre Maniery:
samochody – piesi – rowery
Dystrybucja i promocja publikacji, która jest kompendium wiedzy o rowerach, ich
niezbędnym wyposażeniu, ale
przede wszystkim o zasadach
i podstawowych przepisach
obowiązujących osoby poruszające się na rowerach.

MIŁO!
Tydzień Mobilności Aktywnej
Kampania jest realizowana
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jest to wyjątkowy czas

Model Tczewskiej Karty Rowerowej powstał w ramach
„Programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach – Hop!
Na Rower”, we współpracy
z nauczycielami tczewskich
szkół podstawowych oraz
Spółdzielnią Socjalną HECA –
Tczewscy Kurierzy Rowerowi.

