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85 PROC. TCZEWIAN ROZLICZA SIĘ Z PODATKU PIT W TCZEWIE. DZIĘKI NIM, DO BUDŻETU MIASTA 
TRAFIA 57 MLN ZŁ. GDYBY ZROBILI TAK WSZYSCY PRACUJĄCY, MIELIBYŚMY DO DYSPOZYCJI  PRAWIE 
10 MLN ZŁ WIĘCEJ – NA DROGI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, NOWE OŚWIETLENIE, MIEJSCA DO REKREACJI  
I WYPOCZYNKU, OBIEKTY SPORTOWE.  ABY DOCENIĆ TYCH, KTÓRZY PŁACĄC PODATKI WSPIERAJĄ 
SWOJE MIASTO, PREZYDENT MIROSŁAW POBŁOCKI ZAPOWIADA WPROWADZENIE JESZCZE  
W TYM ROKU KARTY MIESZKAŃCA, KTÓRA BĘDZIE UPRAWNIAĆ DO SZEREGU ZNIŻEK I ULG.

Mieszkasz w Tczewie? 
ROZLICZ SIĘ W TCZEWIE!
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IE PREZYDENT MIASTA TCZEWA

Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl

Prezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl

Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. SPOŁECZNYCH
Adam Urban
tel. 58 77 59 306
urban@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook.com/miasto.tczew.official/

Instagram.com/miasto.tczew/
Youtube.com/MiastoTczew

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
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a 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
Małgorzata Mykowska

Kącik młodego czytelnika23

20-21 Programy odpadowe w placówkach  
oświatowych Tczewa w 2020 roku

4 Społeczeństwo
Nakrętki trafiły do potrzebujących
Graliśmy z WOŚP

Samorząd
Kto jest kim w Radzie Miejskiej
Wniosek o udzielenie dotacji 
na prace konserwatorskie

6

Wokół nas
Straż Mali Kociewiacy  
u prezydenta w grudniu
Spisz się! – Od 1 kwietnia

7

Samorząd
Budżet Obywatelski Tczewa 
– nowe zasady
Mieszkasz w Tczewie – rozlicz 
swój podatek w Tczewie
Ustawa Metropolitalna szansą 
dla Tczewa

12-14

18-19 Historia
10. urodziny Wirtualnego Muzeum 
Miasta Dawny Tczew
Higiena na przestrzeni wieków

Kultura
Bezcenne zbiory w tczewskiej bibliotece
Nowości czytelnicze 
– biblioteka czeka na propozycje

11

Sport
Dobry rok dla Pogoni Tczew
Lekkoatleci MKS Sambor 
na zawodach
Nagrody dla najlepszych 
sportowców

8-9

Przedsiębiorczość
Dobrostan pracownika 
– konferencja online
Przedsiębiorcy roku 2020

16-17

15 Rower
Nowe Mevo – zaproszenie 
do składania ofert

Basen  
i lodowisko  
znowu 
czynne
Od 12 lutego wznowiło działalność 
lodowisko, basen (mały i duży) 
oraz hala tenisowa – obiekty 
Tczewskiego Centrum Sportu i 
Rekreacji.
Rząd opublikował rozporządzenie, 
na mocy którego Tczewskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji częściowo 
wznawia działalność. Przy korzy-
staniu z obiektów należy przestrze-
gać wymogów sanitarnych.

Na basenie wznowione zostały za-
jęcia z nauki pływania, zajęcia re-
habilitacyjne (aqua spinning i aqua 
aerobic), z obiektu korzystają tez 
klienci indywidualni.

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

›› www.tcsir. pl
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5 Inwestycje
Zimowa aura nie sprzyja 
inwestycjom
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Podczas sesji 28 stycznia rad-
ni jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę, która zwalnia z podatku od 
nieruchomości grunty, budyn-
ki i budowle związane z prowa-
dzeniem działalności gospodar-
czej, wykonywanej przez wska-

zane grupy przedsiębiorców 
będących podatnikami podat-
ku od nieruchomości, których 
działalność gospodarcza została 
zakazana lub ograniczona prze-
pisami związanymi COVID-19. 
Zwolnienie dotyczy okresu od 
stycznia do marca 2021 r.

– Okres pandemii i związane 
z tym ograniczenia w działal-
ności gospodarczej powodują 
wymierne straty dla lokalnych 
podmiotów gospodarczych – 
mówi Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Nie wszy-
scy mogli skorzystać z pomocy 
rządowej. Już w marcu ubie-
głego roku przygotowaliśmy 
pakiet wsparcia dla tczewskich 
przedsiębiorców wprowadza-
jąc ulgi w płatnościach czyn-
szu w lokalach miejskich oraz 
w podatku od nieruchomości. 
Z czasem ten pakiet był posze-
rzany i uszczegóławiany. Oczy-

wiście pomoc udzielana przez 
gminę może dotyczyć wyłącz-
nie tych opłat, która nakłada 
gmina. W ubiegłym roku z róż-
nych form pomocy ze strony 
miasta – ze zwolnienia, umo-
rzenia, przedłużenia lub od-
roczenia płatności podatku 
od nieruchomości i zwolnie-
nia z opłat najmu skorzystało 
kilkudziesięciu przedsiębior-
ców. W tym roku skutki pan-
demii nadal pozostają bardzo 
dotkliwe dla wielu przedsię-
biorców, stąd decyzja o wpro-
wadzeniu ulg na kolejne 3 mie-
siące. Uchwała w sprawie zwol-
nienia z podatku od nierucho-
mości podjęta na ostatniej se-
sji dotyczy głównie czterech ro-
dzajów działalności, które albo 
zostały zamknięte rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 20 
grudnia 2020 r. lub ich dzia-
łalność została czasowo ogra-
niczona Są to przede wszyst-

kim branża gastronomiczna, 
hotelarska oraz fitness.

Zwolnienie dotyczy osób fi-
zycznych i prawnych. Proce-
dura składania wniosków jest 
uproszczona. Warunkiem uzy-
skania zwolnienia z podatku 
od nieruchomości jest złoże-
nie przez podatnika:

›› informacji o nierucho-
mościach i obiektach bu-
dowlanych lub deklaracji 
na podatek od nierucho-
mości na rok 2021,

›› formularza informa-
cji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc pu-
bliczną związaną z zapo-
bieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem 
COVID-19,

›› oświadczenia podatnika.

Uchwała wraz z załącznikami
›› www.bip.tczew.pl

COVID-19 – kolejne wsparcie 
dla tczewskich przedsiębiorców

Tczewscy przedsiębiorcy, 
którzy ucierpieli z powodu 

pandemii, nadal mogą 
korzystać z ulg w podatku od 
nieruchomości. Uchwała jest 
wyjściem naprzeciw apelom 
przedsiębiorców adresowa-
nym do prezydenta miasta 

Mirosława Pobłockiego.

Małgorzata Mykowska

Wyprawka tczewska 
– pierwsza dla małej Zosi

Mała Zosia z rodzicami i prezydentem Tczewa

Zosia urodziła się 2 stycznia 
w szpitalu w Malborku, ale jest 
zameldowana w Tczewie. Zosia 
otrzymała kocyk, body, ksią-
żeczkę, zakładkę do książki, 
zabawkę z pozytywką, list po-
witalny i kartę biblioteczną. – 
Gratuluję rodzicom, a małą Zo-
się witam w Tczewie! – powie-
dział prezydent M. Pobłocki. 
– Mam nadzieję, że Zosia zwią-
że swoją przyszłość z Tczewem, 

a nawet jeśli nie – to zawsze 
pozostanie on dla niej miastem 
rodzinnym, do którego chętnie 
będzie wracać.
Prawo do wyprawki mają wszyst-
kie dzieci urodzone od 1 stycz-
nia br. i zameldowane w Tcze-
wie. Aby ubiegać się o wyprawkę, 
należy wypełnić wniosek i złożyć 
do Urzędu Miejskiego. Wypraw-
ka może być przekazana na dwa 
sposoby, co należy zaznaczyć we 
wniosku: można ją odebrać oso-
biście w UM lub poprzez wysył-
kę na wskazany adres.
Partnerami wyprawki są: 
Urzad Miejski w Tczewie, spół-
ki miejskie, GPEC, Clean Bud, 
WestRock ze Specjalnej Po-
morskiej Strefy Ekonomicz-
nej Kurier Tczewski, Miejska 
Biblioteka Publiczna.

Małgorzata Mykowska

Zosia Raczek jest pierwszą 
tczewianką, która otrzymała 

Tczewską Wyprawkę. 
Jej rodzicom – Ani i Mi-

chałowi wyprawkę prze-
kazał prezydent Mirosław 

Pobłocki.
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SPOŁECZEŃSTWO

Małgorzata Mykowska

8 lutego przekazane zo-
stały pierwsze nakręt-
ki zebrane w sercach-

-skarbonkach. Środki uzy-
skane z ich sprzedaży prze-
znaczone zostaną na rehabi-
litację małych tczewian.

Nakrętki zostały przekaza-
ne dwóm pierwszym wnio-
skodawcom – zgodnie z re-
gulaminem, każdy otrzymał 
po 200 kg nakrętek.

Oba wnioski dotyczą pomo-
cy dla mieszkańców Tcze-
wa – jeden dla chłopca cho-
rującego na porażenie mó-
zgowe – środki z zebranych 
nakrętek zostaną przezna-
czone na dalszą rehabilita-
cję dziecka. Drugi wniosek 
dotyczył 1,5-rocznej dziew-
czynki należącej do Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” . Dziecko urodziło 
się z rozszczepem kręgosłu-
pa oraz przepukliną opono-
wo-rdzeniową i wodogło-
wiem. Środki ze sprzedaży 
nakrętek mają zostać prze-
znaczone na rehabilitację 
i zakup sprzętu.

W Tczewie mamy 5 skar-
bonek na nakrętki – przed 
Urzędem Miejskim, obok 
apteki przy ul. Czyżykow-
skiej, na Os. Garnuszewskie-
go (obok SP nr 11) oraz dwie 
na Suchostrzygach – w rejo-

Tegoroczny, 29. Finał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

był inny niż zwykle. Pande-
mia nie pozwoliła na zorga-
nizowanie koncertów czy in-
nych wydarzeń z udziałem 
dużej liczby osób. Miesz-
kańcy jednak chętnie wrzu-
cali pieniądze do puszek, 
uczestniczyli też w interne-
towych licytacjach. Tym ra-
zem Orkiestra zbierała fun-

dusze na zakup sprzętu dla 
laryngologii, otolaryngolo-
gii i diagnostyki głowy – dla 
małych pacjentów.

W mieście działały dwa szta-
by, na rzecz każdego kwesto-
wało po około 60 osób. Sztab 
prowadzony przez Macieja 
Szulce zebrał ponad 72,5 
tys. zł, a tczewscy harce-
rze ponad 26 tys. Jednemu 
z wolontariuszy udało się ze-
brać aż 1765,55 zł.

Działający na terenie powia-
tu sztab koordynowany przez 
Sławomira Kussowskiego 
prowadził też zbiorki w In-
ternecie. Kawę z prezyden-
tem Tczewa Mirosławem 
Pobłockim wylicytowano 
za 3250 zł, licytowano także 
wynajem świetlicy na Gór-
kach, bilety na basen, lekcje 
śpiewu z Agatą Sową, bile-
ty na wydarzenia kulturalne 
w Centrum Kultury i Sztuki.

Nakrętki trafiły do potrzebujących

nie skweru przy fontannie 
oraz przy pasażu między SP 
4 a ul. Żwirki.

Nakrętki  ze  skarbonek 
mogą otrzymać jednostki 
organizacyjne, w szczegól-
ności stowarzyszenia, fun-
dacje lub inne zarejestro-
wane organizacje, zajmu-
jące się statutowo zbiórką 
pieniędzy na cele charyta-
tywne, jak również placówki 
oświatowe lub osoby fizycz-
ne, które zadeklarują prze-
kazanie środków uzyska-
nych ze sprzedaży nakrętek 
na konkretne zbiórki, pro-
wadzone przez uprawnione 

do tego podmioty. Warun-
kiem wzięcia udziału w ak-
cji jest wypełnienie i złoże-
nie deklaracji do Urzędu 
Miejskiego w Tczewie.

Po każdorazowym zebra-
niu 200 kg nakrętek, ro-
tacyjnie Zakład Usług Ko-
munalnych przekaże zebra-
ne nakrętki poszczególnym 
uczestnikom akcji, zgłoszo-
nym do UM. Każdy uczest-
nik akcji zobowiązuje się do 
odbioru nakrętek własnym 
transportem.

WIĘCEJ O AKCJI:
›› www.wrotatczewa.pl

Szczepienia przeciw 
COVID – 19
Transport dla osób, które nie 
mogą samodzielnie dotrzeć 
do punktu szczepień
Z bezpłatnego transportu 
mogą skorzystać mieszkańcy 
Tczewa posiadający aktualne 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpo-
wiednio I grupę z w/w scho-
rzeniami oraz osoby starsze, 
które będą chciały zaszcze-
pić się przeciw COVID-19, ale 
mają trudność z dotarciem do 
punktu szczepień.

Potrzebę transportu moż-
na zgłosić telefonicznie do 
koordynatora ds. szczepień 
w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Tcze-
wie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.15-15.00 
pod numerami:

608 697 327
734 601 731
Zgłoszenia należy dokonać naj-
później 3 dni robocze przed 
planowanym szczepieniem.

Mobilne punkty szczepień
Zgłoszenie wykonania szcze-
pienia ochronnego przeciw-
ko Covid-19 w domu lub miej-
scu przebywania pacjenta na-
leży dokonać telefonicznie lub 
mailowo.

58 32 18 620
››  pow@nfz-gdansk.pl

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.

›› www.gov.pl/szczepimysie
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W 2012 miasto Tczew,  
w zamian za teren po byłej 
jednostce wojskowej (przy 
ul. Wojska Polskiego), 
przekazało na rzecz Skarbu 
Państwa (Wojskowej Agen-
cji Mieszkaniowej) podobnej 
wielkości obszar przy ul. 
Bałdowskiej. Dzisiaj tere-
nem tym zarządza Krajowy 
Zasób Nieruchomości, który 
planuje powstanie tam 
osiedla mieszkaniowego.

Na lutowej sesji tczewscy 
radni podejmować będą 
uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na utworze-
nie Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej KZN- Pół-
noc sp. z o.o., której udzia-
łowcem będzie Krajowy Za-
sób Nieruchomości. Pod-
stawowym celem gospodar-
czym spółki jest budowanie 
domów mieszkalnych oraz 
ich eksploatacja na zasadach 
najmu, zgodnie z wymoga-
mi ustawy. Gmina Miejska 
Tczew wniesie do spółki,  
w formie wkładu pieniężne-
go, kwotę otrzymaną z rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa, w celu obję-
cia udziałów w spółce.

W porządku lutowej sesji 
jest także uchwała w spra-
wie wyrażenia zgody na zło-
żenie wniosku o wsparcie  
ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnic-
twa. Wysokość planowanego 
wkładu pieniężnego Gminy 
Miejskiej Tczew związanego 
z realizacja wspomnianego 
działania wynosi 3 mln zł. 

Małgorzata Mykowska

W głównym budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
przy ul J. Dąbrowskiego kon-
tynuowane są prace rozbiór-
kowe i demontażowe, wyko-
nywana jest izolacja ścian 
fundamentowych. Rozpoczę-
to wzmacnianie i wymianę 
konstrukcji stropów. Na bie-
żąco wywożone i utylizowa-
ne są odpady budowlane. 
Termin wykonania zadania 
mija z końcem października.

Przy ul. Podgórnej 8 powsta-
je Centrum Wspierania Ro-
dziny. Ściany zewnętrzne 
i działowe są już wykonane, 
pogoda jednak uniemożli-
wia montaż dachu. Inwesty-
cja ma być gotowa do końca 
roku. Kamienica jest prze-
budowywaną na potrzeby 
tymczasowego, bezpłatne-
go schronienia dla osób do-
świadczających przemocy. 
W tym celu w budynku zosta-

ną zaaranżowane pomiesz-
czenia dla dwóch rodzin wy-
magających pomocy. Dodat-
kowo powstanie pomieszcze-
nie do prowadzenie wsparcia 
przez psychologa czy pracow-
nika socjalnego.

Warunki atmosferyczne 
utrudniają prace drogowe 
przy przebudowie ulic na os. 
Zatorze. Już teraz wiado-
mo, że inwestycja wymagać 
będzie przesunięcia termi-
nu zakończenia prac przy-
najmniej o miesiąc, czyli do 
końca maja.

Inwestycje są dofinansowa-
ne z funduszy unijnych i re-
alizowane w ramach projek-
tu „Miasto od-nowa – rewi-
talizacja Starego Miasta i Za-
torza w Tczewie”, w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020).

Będzie nowe  
osiedle mieszkaniowe  
– przy ul. BaldowskiejZimowa aura nie 

sprzyja inwestycjom

Zimowa aura spowolniła 
nieco prace przy niektórych 

tczewskich inwestycjach.  
Z uwagi na ujemne 

temperatury prace dro-
gowe na Zatorzu musiały 

zostać wstrzymane. Montaż 
dachu przy ul. Podgórnej 

8 również musi poczekać.  
Bez przeszkód natomiast 

odbywa się remont 
biblioteki.

Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska
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XXVIII sesja Rady Miejskiej
25 lutego (czwartek), godz. 10.00, Urząd Miejski (ul. 30 Stycznia 1)

PORZĄDEK OBRAD

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 28 

stycznia 2021 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 

2021 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okre-

sie od 28 stycznia do 24 lutego 2021 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez 

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawo-
wej nr 10 w Tczewie dotyczącej funkcjonowania szkoły w la-
tach 2018-2019.

8. Informacja z realizacji w 2020 roku stypendiów szkolnych 
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych.

9. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady 
Miejskiej za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla rejonu Południowa – Nowodworcowa w Tczewie,
10.2. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 
2021-2025”,

10.3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew,

10.4. wyrażenia woli zawiązania spółki prawa handlowego 
na rzecz realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i roz-
budowa kompleksu basenów w Tczewie”,

10.5. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Miesz-
kaniowej „KZN – Północ” Sp. z o.o.

10.6. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfi-
nansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecz-
nej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Północ” Sp. z o. o.

10.7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprze-
targowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w Tcze-
wie, zabudowanych garażami,

10.8. przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Śro-
dowiska dla miasta Tczewa na lata 2021-2024 z perspekty-
wą do roku 2028 wraz z podsumowaniem,

10.9. przyjęcia Polityki rowerowej miasta Tczewa do 2030 roku
10.10. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych miasta Tczewa na lata 2021-2027.
11. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podzięko-

wania, życzenia itp.).

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
MACIEJ SKIBEROWSKI
Jestem rodowitym tczewianinem, mam 42 lata. 
Ukończyłem studia o specjalności zarządzanie 
i marketing.

Funkcję radnego pełnię od 2018 r., a pracę w Ra-
dzie Miejskiej traktuję jako służbę. Jestem prze-
wodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Pety-

cji, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacji Kultury 
i Kultury Fizycznej, należę do Zespołu ds. polityki rowerowej.

W Radzie Miejskiej reprezentuję mieszkańców Nowego Miasta 
i Osiedla Garnuszewskiego, gdzie od urodzenia mieszkam. Jestem 
członkiem apolitycznej formacji społecznej Porozumienie Na Plus.

Moim celem jest rozwój naszego miasta ponad politycznymi spo-
rami i podziałami . Największy nacisk kładę na bezpieczeństwo 
na naszych osiedlach poprzez rozbudowę monitoringu wizyjne-
go Tczewa, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, ro-
werowego poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych. In-
nym ważnym aspektem jest wzmocnienie działań na rzecz segre-
gacji odpadów, gdzie wystąpiłem z pomysłem ustawienia w mie-
ście skarbonek na plastikowe nakrętki. Uważam, że powinniśmy 
skupić się też na działaniu w kierunku elektromobilności oraz 
promować Tczew wśród potencjalnych inwestorów oraz przygo-
tować im warunki do realizacji i obsługi inwestycji.

Pracuję w firmie Flex na stanowisku mistrza produkcji. Udzie-
lam się też społecznie przy organizacji akcji charytatywnych. Je-
stem też społecznym inspektorem pracy. W życiu doceniam, to 
co mam, wiem, że ciężką pracą udaje się wiele osiągnąć.

Rodzina – żona (jedyna od 20 lat), 3 córki (Aleksandra 20 lat, 
Nadia 13 lat , Ewa 8 lat).

Moją największą pasją są walki MMA, czym zaraziłem córkę 
Nadię , która od ponad 3 lat trenuje w lokalnym klubie MMA 
Team Tczew. Uwielbiam podróże i rower.

KONTAKT:
›› tel. 606 613 127
›› maciej.skiberowski@um.tczew.pl

Wniosek o udzielenie dotacji 
na prace konserwatorskie
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 
30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udziele-
nia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa 
do 10 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego urzędu 1 wniosek 
o przyznanie dotacji w 2021 r. dotyczących obiektów położonych 
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:

›› wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy pl. 
Hallera 15 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont ele-
wacji frontowej (IV etap) – remont I kondygnacji budynku

Wniosek poddany zostanie analizie pod względem zgodności 
z ww. uchwałą (z uwzględnieniem błędów/braków formalnych 
i merytorycznych). Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada 
Miejska w Tczewie w formie uchwały. Wnioskodawca powiado-
miony zostanie pisemnie o podjętych przez Radę Miejską roz-
strzygnięciach. W budżecie na 2021 r. na ten cel przeznaczono 
kwotę 50 000 zł.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wy-
kaz 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.
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Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowa-
dzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 
czerwca 2021 roku

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis in-
ternetowy. Metody uzupełniające to spis 
telefoniczny lub bezpośrednio przy po-
mocy rachmistrza spisowego

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicz-
nej udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy.

Masz jeszcze jakieś pytania? 
Od 15 marca uruchomiona zostanie in-
folinia spisowa: 

22 279 99 99
WIĘCEJ INFORMACJI: 
›› spis.gov.pl
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań będzie 

Tak pokrótce można opowiedzieć histo-
rię pierwszej, pisemnej wzmianki o na-
szym Regionie. W 2007 roku, na pa-
miątkę tego wydarzenia członkowie Lo-

Mali Kociewiacy  
u prezydenta

kalnej Organizacji Turystycznej Kocie-
wie wraz ze Stowarzyszeniem Kultu-
ra Kociewia ze Starogardu Gdańskiego 
ustanowiły dzień 10 lutego Światowym 
Dniem Kociewia.

Z okazji święta, prezydenta Tczewa Mi-
rosław Pobłockiego odwiedzili mali Ko-
ciewiacy ze Szkoły Podstawowej nr 4. 
Amelka i Marcin razem z koleżankami 
i kolegami z klasy II c tworzą regional-
ny zespół „Maki i Modraki", pod kierun-
kiem pani Marzeny Dułak. Dzieci wyre-
cytowały fragmenty utworów w języku 
kociewskim i w imieniu zespołu podzię-
kowały prezydentowi za pomoc w skom-
pletowaniu strojów dla zespołu.

– Dziękuję za wizytę, a wszystkim Ko-
ciewiakom życzę dumy z naszego regio-
nu – powiedział prezydent.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

w pełni realizowany przy użyciu interak-
tywnego formularza spisowego dostęp-
nego na stronie GUS. Obowiązkiem spi-
sowym będą objęte:

›› osoby fizyczne stale zamieszkałe i cza-
sowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach nie będących miesz-
kaniami na terenie Polski, osoby fizycz-
ne nie mające miejsca zamieszkania;

›› mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia nie będą-
ce mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobo-
wiązany do spisu mieszkaniec Polski 
nie ma możliwości dokonania samo-
spisu (np. z powodu braku dostępu do 
urządzeń i Internetu), przygotowane 
będą odpowiednio wyposażone miejsca, 
gdzie będzie można dokonać samospisu. 
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach (gdy osoba objęta obowiązkiem spi-
sowym nie będzie mogła wypełnić w ża-
den sposób formularza elektroniczne-
go) rachmistrze spisowi będą kontak-
towali się z tymi osobami telefonicznie 
lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu 
obowiązku spisowego.

Spisz się! – Od 1 kwietnia

10 lutego 1807 roku ppłk Józef 
Hurtig podczas wojny napoleońskiej 

przekazał meldunek do generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego o wysłaniu 

patrolu „ku Gociewiu”.
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Awansowaliśmy do I ligi ko-
biet a dorobek punktowy po-
zwala z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Nie udałoby się 
nam tyle osiągnąć bez wspar-
cia Miasta Tczewa. Dziękujemy 
za zaufanie którym nas darzy-
cie i za to, że jesteście z nami

Bardzo doceniamy współ-
pracę z naszymi wieloletni-
mi i sprawdzonymi partnera-
mi, tym bardziej cieszymy się, 
że wspólnie znaleźliśmy roz-
wiązania, które pozwalają nam 
na dalszy rozwój. Traktujemy 

W mityngu udział wzięła duża 
grupa podopiecznych trene-
ra Tadeusza Galińskiego (9 
zawodniczek) i grupa trene-
ra Mariusza Maruta (5 dziew-
cząt oraz 2 chłopców) repre-
zentująca UKS Dwójka Tczew, 
na co dzień startujący w trój-
boju i dwuboju nowoczesnym.

Zawody odbywały się w peł-
nym reżimie sanitarnym, 
mimo udziału ponad 1200 za-
wodników. Zawodnicy i tre-

nerzy przebywali na obiekcie 
w maseczkach, z zachowaniem 
dystansu. Maseczki zdejmowa-
ne były tylko na start.

Największy sukces odnio-
sła Maria Tobiańska U14 
(na zdjęciu obok), która zdo-
była srebrny medal w Ogól-
nopolskim Mityngu Ireny Sze-
wińskiej w skoku w dal z wy-
nikiem 4,67 m – ustanawiając 
swój nowy rekord.

W Mistrzostwach Okręgu U16 
zdobyliśmy dwa medale. Niko-
la Grabowska srebrny, a Zu-
zanna Wójcik brązowy me-
dal w skoku w dal. Obie uzy-
skały wynik 4,87m. Wiktoria 
Bylicka zajęła czwarte miej-
sce w skoku wzwyż – 1,36 m.

Dla pozostałych zawodników 
był to pierwszy start i pierw-
sze szlify w tak dużej ogólno-
polskiej imprezie. Większość 

poprawiała swoje rekordy ży-
ciowe. Gratulujemy!

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
›› live.domtel-sport.pl
Tydzień wcześniej, na tym sa-
mym obiekcie odbyły się Halo-
we Mistrzostwa Okręgu U 20, 
w których startowali zawod-
nicy MKS Sambor Tczew zdo-
bywając 3 medale. Mateusz 
Lippke zdobył srebrny me-
dal w skoku w dal – 5,82 m, 
a dwójka naszych sprinte-
rów: Kamil Lesiński zdobył 
srebrny medal na 200 m – 
24,11 sek., a jego kolega Mi-
chał Struczyński brązowy 
medal z wynikiem 26,81 sek. 
Gratulujemy!

Wyjazd na Mityng do Torunia 
był możliwy dzięki wsparciu 
Prezydenta Tczewa Mirosława 
Pobłockiego, który współfinan-
sował przejazd zawodników.

Dobry rok dla Pogoni Tczew

to jako kolejny przykład zaan-
gażowania i lojalności wobec 
Klubu, za co bardzo dziękuje-

Początek nowego roku to 
w piłce nożnej czas podsu-

mowań. Dla zespołu Pogoni 
Tczew to kolejny przełomowy 

rok.

my. Kontynuacja naszej współ-
pracy to potwierdzenie, że Po-
goń rozwija się nie tylko spor-

towo i organizacyjnie, ale także 
marketingowo, co jest naszym 
wspólnym sukcesem.

Lekkoatleci MKS Sambor na zawodach

Zarząd Klubu Sportowego 
Pogoń Tczew
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31 stycznia w Toruniu odbył 
się Ogólnopolski Mityng pa-
mięci Ireny Szewińskiej U14 
i U16, połączony z Mistrzo-

stwami Okręgu Pomorskiego 
w kategorii U16.

MKS Sambor
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Nagrody finansowe w wysoko-
ści od 1500 do 2500 zł otrzy-
mało 24 zawodników:
Weronika Ewald – te-

nis ziemny, Rokitki Park 
(I miejsce Mistrzostwa Pol-
ski Młodziczek do 14 lat 
w Gdańsku; II miejsce Mi-
strzostwa Polski do lat 16 
w Łodzi)

Julia Król – boks, KS Wi-
sła Tczew (brązowy me-
dal Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży Kade-
tek – Mistrzostwa Polski 
– Kraśnik)

Michalina Firyn – boks, KS 
Wisła Tczew (brązowy me-
dal XIX Mistrzostw Polski 
Juniorek, Sokółka)

Miłosz Sabiecki – karate, 
Sportowy Klub Karate Sen-
schi (I miejsce – Mistrzo-
stwa Polskiej Unii Kara-
te – senior; I miejsce – Mi-
strzostwa Polskiej Unii Ka-
rate – młodzieżowiec

Dawid Turzyński – wio-
ślarstwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Antoni Witka – wioślar-
stwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Filip Turzyński – wioślar-
stwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-

strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Miłosz Grzesiński – wio-
ślarstwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Natalia Butlewska – wio-
ślarstwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mistrzostw 
Polski Młodzików –Kru-
szwica – srebrny me-
dal Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików 
–Gdańsk)

Natalia Kmieć – wioślar-
stwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Otylia Zawitowska – wio-
ślarstwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Wiktoria Brzoskowska 
– wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Zuzanna Lesińska – wio-
ślarstwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzików 
–Kruszwica)

Nikodem Wieczorkowski 
– pływanie, MPK Szczecin 
(III miejsce – Mistrzostwa 
Polski w Olsztynie)

Nathaniel Chabowski – 
pływanie, UKS Żabianka 
Gdańsk (srebrny medal – 
Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych–Ostrowiec 
Świętokrzyski)

Daria Górska – tenis ziem-
ny, PT Olimpia Poznań 
(I miejsce – Mistrzostwa 
Polski Kadetek w Łodzi; 
I miejsce – Halowe Mi-
strzostwa Polski Kadetek 
– Pszczyna)

Marcelina Kruża – lek-
koatletyka, MKS Sam-
bor (brązowy medal – Ha-
lowe Mistrzostwa Polski 
w Toruniu)

Wiktoria Łosiak – pił-
ka ręczna, MKS Sambor 
(srebrny medal – Ogólno-
polska Olimpiada Młodzie-
ży w Kraśniku)

Kornelia Kłosowska  
– pika ręczna, MKS Sam-
bor (srebrny medal – Ogól-
nopolska Olimpiada Mło-
dzieży w Kraśniku)

Weronika Godzina – pika 
ręczna, MKS Sambor 
(srebrny medal – Ogólno-
polska Olimpiada Młodzie-
ży w Kraśniku)

Emilia Cheda – pika ręcz-
na, MKS Sambor (srebr-
ny medal – Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży 
w Kraśniku)

Daniel Ławrynowicz – pię-
ciobój nowoczesny, Legia 

warszawa (I miejsce – Mi-
strzostwa Europy Młodzie-
żowców, Drzonków)

Zofia Ciesielska – pięciobój 
nowoczesny, UKS Dwój-
ka Tczew (II miejsce in-
dywidualnie, III miejsce – 
w kwalifikacji sztafet Mix – 
Konstantynów Łódzki Mi-
strzostwa Polski Juniorów)

Marcel Walkowiak – pię-
ciobój nowoczesny, UKS 
Dwójka Tczew (II miej-
sce – w kwalifikacji szta-
fet Mix – Konstantynów 
Łódzki Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów, IV miejsce 
indywidualnie).

Nagrody finansowe w wy-
sokości 700 zł otrzymało 10 
trenerów:
Sergii Mykhailov – tenis 

ziemny, Rokitki Park, tre-
ner Weroniki Ewald

Damian Mielewczyk – boks, 
KS Wisła Tczew, trener Ju-
lii Król

Sławomir Malinowski – 
boks, KS Wisła Tczew, tre-
ner Michaliny Firyn

Karol Arczewski – wioślar-
stwo, KKS Unia Tczew, tre-
ner brązowych medalistek 
Mistrzostw Polski Młodzi-
ków w Kruszwicy

Mariusz Grubich – wioślar-
stwo, KKS Unia Tczew, tre-
ner srebrnych medalistek 
Mistrzostw Polski Młodzi-
ków w Kruszwicy

Piotr Maziewski – pływanie, 
Towarzystwo Pływackie Zie-
lona Góra, medalistów Mi-
strzostw Polski i Mistrzostw 
Europy

Rafał Górski – tenis ziemny, 
trener Darii Górskiej.

Józef Krawczykiewicz – 
lekkoatletyka, MKS Sam-
bor Tczew, trener Marceli-
ny Kruży

Joanna Bieszke – piłka ręcz-
na, MKS Sambor, trenerka 
Emilii Chedy, Kornelii Kło-
sowskiej i Weroniki Godziny

Robert Karnowski – piłka 
ręczna, MKS Sambor Tczew, 
trener Wiktorii Łosiak.

Małgorzata Mykowska

Nagrody dla najlepszych sportowców
Najlepsi sportowcy oraz 

trenerzy otrzymali nagrody 
prezydenta Tczewa. Nagrody 

przyznane zostały za osią-
gnięcia w 2020 r. Ze względu 

na pandemię, nagrody nie 
mogły zostać wręczone pod-
czas tradycyjnego spotkania 

z prezydentem, ale zostały 
przekazane indywidualnie. 

Łączna pula nagród finanso-
wych to 49 tys. zł.
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Odśnieżenie chodnika jest obowiąz-
kiem nie tylko administratora lub za-
rządcy, ale przede wszystkim właści-

cieli nieruchomości. Zgodnie z przepisami, 
śnieg trzeba usunąć, gdy przestanie inten-
sywnie padać (Uchwała nr XIII/103/2019 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 paździer-
nika 2019 r. z późn. zm.) w związku z usta-
wą z dnia 13 września 1996 roku o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Każdy, 
kto zaniedba ten obowiązek, musi liczyć się z 
mandatem w wysokości 100 złotych. Warto 
też mieć na uwadze, że gdy na nieodśnieżo-
nym chodniku zdarzy się wypadek, poszko-
dowana osoba może żądać od administra-
tora zadośćuczynienia na drodze cywilnej. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

›› uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż 
nieruchomości, podwórzy, bram i przejść 
niezwłocznie po ich pojawieniu się, 

››  gromadzenia uprzątniętego błota, śnie-
gu i lodu przy krawędzi chodnika z jezd-
nią, w sposób umożliwiający swobodne 
i bezpieczne poruszanie się pieszych, 

›› usunięcia śliskości na chodniku położo-
nym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie 
po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie  

i zabezpieczenie powierzchni celem 
umożliwienia bezpiecznego poruszania 
się pieszych (np. posypanie piaskiem), 

›› właściciele nieruchomości nie są obo-
wiązani do wykonywania obowiązków, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli 
na chodniku dopuszczony jest płatny 
postój lub parkowanie pojazdów, Na-
leży zadbać nie tylko o chodnik Admi-
nistrator nieruchomości musi też usu-
wać sople i nawisy śnieżne, które mo-
głyby zagrażać zdrowiu lub życiu prze-
chodniów. Jeśli tego nie zrobi, naraża 
się na mandat od 20 do 500 złotych 
(art. 72 Kodeksu wykroczeń).

W związku z opadami śniegu Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego  przypomina 
o obowiązku odśnieżania dachów. Do 
wykonywania tych czynności zobowiązani są 
nie tylko właściciele, ale także zarządcy 
nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty 
tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach  
i przychodniach dla chorych na COVID-19  
oraz budynki wielkopowierzchniowe,  
m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe  
i magazyny.

Zimowe obowiązki

W styczniu 2021 r. tczewska Straż 
Miejska odnotowała 795 inter-
wencji, w tym 396 zgłoszonych 

przez mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 399 – pozostałych, w tym zgłoszo-
nych przez dyżurnych Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie i interwencje własne 
strażników.

›› Przewieziono 9 osób z upojeniem alko-
holowym: 3 osoby do miejsca zamiesz-
kania, 1 do ośrodka dla bezdomnych  
w Malborku, 5 do ogrzewalni w Tczewie, 
4 osoby nie wyraziły zgody na umiesz-
czenie w schronisku.

›› Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na 
osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podję-
li 28 interwencji własnych oraz 42 zlecone 
(przez administracje i mieszkańców osie-
dli, dyżurnych SM), nałożyli 7 mandatów 
karnych w wysokości łącznie 600 zł, wy-
stawili 3wezwania dla sprawców wykro-
czeń drogowych oraz 10 osób pouczyli. Na 
Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dzielnico-
wi podjęli 48 interwencji własnych oraz 62 
zlecone, nałożyli 10 mandatów na łączną 
kwotę 1400 zł, wystawili 23 wezwania dla 

sprawców wykroczeń drogowych, 16 osób 
pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czyżykowie dziel-
nicowi podjęli 67 interwencji własnych 
oraz 164 zlecone, nałożyli 2 mandaty 
na łączną kwotę 150 zł, wystawili 9 we-
zwań dla sprawców wykroczeń drogo-
wych, 15 osób pouczyli.

›› Do Komendy Powiatowej Policji przeka-
zano materiały z monitoringu dotyczące: 7 
kolizji drogowych (4, 5, 7, 18, 26 stycznia), 
uszkodzenia mienia (13 stycznia) oraz na-
ruszenia nietykalności (19 stycznia).

›› W związku z epidemią covid-19 miesz-
kańcom przebywającym na kwarantan-
nie lub w izolacji przekazano 25 pakie-
tów żywnościowych. Na bieżąco zwra-
cano uwagę mieszkańcom, aby w miej-
scach publicznych stosowali się do zale-
ceń związanych z ochroną epidemiczną.

›› Przeprowadzono 23 interwencje doty-
czące przestrzegania przez właścicieli 
psów obowiązujących przepisów. Nało-
żono 1 mandat karny za niesprzątanie 
po psach, pouczono 2 osoby, 8-krotnie 
zgłaszano do schroniska informacje o 
psach bez opieki.

Pomoc bezdomnym
18 stycznia pracownicy MOPS wspól-
nie z funkcjonariuszami Straży Miej-
skiej udali się w rejon tczewskich 
ogródków działkowych , gdzie prze-
bywają osoby bez stałego miejsca 
zameldowania . Podczas takich kon-
troli przeprowadzony jest wywiad, 
monitorowany stan fizyczny oraz 
sytuacja bytowa osób bezdomnych . 
Niestety pomimo licznych próśb pra-
cowników socjalnych oraz strażni-
ków, większość osób nie wyraża zgo-
dy na umieszczenie w schronisku dla 
bezdomnych. 

Straż Miejska apeluje do wszystkich 
mieszkańców o informacje dotyczące 
przebywania osób bezdomnych, po-
nieważ taka pomoc może niejedno-
krotnie uratować im życie. W okre-
sie zimowym strażnicy systematycz-
nie monitorują miejsca ,w których 
mogą przebywać osoby bezdomne 
i informują je o możliwych formach 
uzyskania pomocy.

Strażnicy pomagają 
uruchomić samochód
Mroźna zima to trudny czas dla kie-
rowców. Szczególnie dla tych, którzy 
nie garażują swoich aut, tylko pozo-
stawiają je na parkingach. Podczas 
dużych mrozów problemy z urucho-
mieniem auta są powszechne. Wów-
czas swoją pomoc oferują strażni-
cy miejscy.

Każdego roku mieszkańcy zgłasza-
ją problemy związane z uruchomie-
niem samochodu, nie zawsze jednak 
mundurowi mieli możliwość świad-
czenia pomocy, ponieważ pojazdy 
były zaparkowane w sposób utrud-
niający dostęp do ich akumulato-
rów. W związku z tym Straż Miejska 
w Tczewie zakupiła urządzenie rozru-
chowe, które pozwala uruchomić sa-
mochód z rozładowanym akumulato-
rem, bez względu na to, w jaki sposób 
jest zaparkowany , gdyż urządzenie 
jest przenośne. Booster na co dzień 
jest wożony w jednym z radiowozów. 
W pozostałych pojazdach znajdują 
się również zwykłe kable do łączenia 
dwóch akumulatorów , które dotych-
czas były używane przez funkcjona-
riuszy . Pamiętajmy jednak, że straż-
nicy mogą w tym czasie podejmować 
inne interwencje lub pomagać innym 
zmotoryzowanym – dlatego dzwoń-
my (pod numer 986) i czekajmy cier-
pliwie na ich przyjazd. Straż Miejska w styczniu
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M iejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Aleksan-
dra Skulteta w Tczewie 

przeznaczy w bieżącym roku 70 
tys. złotych na zakup nowych 
książek. Uchwalone w budże-
cie miasta na rok 2021 środki 
finansowe książnica tczewska 
planuje przeznaczyć na zakup 
około 3000 publikacji. Dzięki 
tym środkom filie biblioteczne 
wzbogacą się o kolejne, intere-
sujące pozycje książkowe.

Bezcenne zbiory w tczewskiej bibliotece

Nowości czytelnicze 
– biblioteka czeka na propozycje

Tak jak w latach poprzed-
nich, tak i w tym roku, pra-
gnąc wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom osób korzystających z bi-
bliotecznych zasobów, tczew-
ska książnica zachęca czytelni-
ków do dzielenia się własnymi 
propozycjami z zakresu szero-
ko rozumianej literatury. Kry-
minał, sensacja, beletrystyka, 
opracowania popularnonauko-
we, poradnik, reportaż… Gatu-
nek nie gra roli.

Na rynku wydawniczym uka-
zała się właśnie powieść Two-

jego ulubionego autora? Za-
interesowała Cię któraś z pro-
mowanych w ostatnich ty-
godniach książek z gatunku 
science-fiction? A może jesteś 
fanem literatury faktu i chętnie 
sięgnąłbyś po jeden z najnow-
szych tytułów? Skontaktuj się 
z nami. Wspólnie zdecydujmy 
jakie książki powinny znaleźć 
się na bibliotecznych półkach!

Sugestie dotyczące zakupu 
konkretnych publikacji moż-
na przesyłać mailem na adres:

›› propozycje@biblioteka.tczew.pl

w terminie do 28 lutego bądź 
zgłaszać osobiście w filiach bi-
blioteki. Pracownicy rozpatrzą 
nadesłane wnioski i w miarę 
możliwości dokonają zakupu 
cieszących się największą po-
pularnością tytułów.

O pozyskanych nowościach 
wydawniczych Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Tcze-
wie poinformuje na stronie 
internetowej oraz na profilu 
facebookowym:

›› biblioteka.tczew.pl
›› facebook.com/mbptczew

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Tym razem do zbiorów Sekcji 
Historii Miasta trafiło dziesięć 
kronik Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Tczewskiej, wśród 
nich między innymi:

›› bogato zdobiona kroni-
ka fotograficzna „Rozwój 
miasta Tczewa. XXX-le-
cie PRL. Lata 1945-1975” 
(tom I i II), zawierają-
ca wykaz tczewskich par-
ków, skwerów, zakładów 
przemysłowych, budyn-
ków mieszkalnych oraz 
obiektów użyteczności 
publicznej

›› kronika 60-lecia szkol-
nictwa morskiego „Szkoła 
Morska w Tczewie”

›› kronika 60-lecia Chóru 
Męskiego „Echo”

›› kronika fotograficzna 
„Rozwój miasta Tczewa do 
1945 roku”

›› kronika Muzeum Wisły 
w Tczewie obejmująca 
lata 1978-1984

›› dwutomowy album 
poświęcony tczewskim 
pomnikom 
oraz miejscom pamięci 
narodowej

Warto dodać, że w roku 2020 
obchodziliśmy 100. rocznicę 
powrotu Tczewa do Polski oraz 
760. rocznicę nadania praw 
miejskich. Dla TMZT rów-
nież był to rok jubileuszowy. 
Z okazji 50-lecia działalności 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Tczewskiej, dnia 30 stycz-
nia 2020 roku, podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej, 
z inicjatywy członków TMZT 
oraz Przewodniczącego RM 
Zenona Drewy, została wy-
konana „Kantata Tczewska” 
Mariusza Matuszewskiego do 
słów Romana Landowskie-
go – współzałożyciela i póź-
niejszego członka honorowe-
go Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej. W celu upa-
miętnienia tego wydarzenia, 
TMZT przekazało do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej kilka eg-
zemplarzy partytury „Kanta-
ty Tczewskiej”, opracowanej 
w nowoczesnej formie edycyj-
nej wraz z nagraniem utworu 
na płycie CD.

Pozyskane materiały zostaną 
w najbliższym czasie zdigitali-
zowane, opracowane, a w przy-
szłości również opublikowane 
na stronie Skarbnicy – Tczew-
skiej Biblioteki Wirtualnej.

Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Skulteta 
w Tczew wzbogaciła się 

o kolejne bezcenne materiały 
archiwalne, systematyzujące 
wiedzę na temat burzliwych 

dziejów Grodu Sambora.

Kroniki, będące dotąd w posiadaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, 
przekazał na ręce dyrektora tczewskiej książnicy, dra Krzysztofa Kordy, prezes 
TMZT Janusz Landowski
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Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska

W obecnej edycji pojawi-
ło się wiele zmian. Najważ-
niejsze z nich: zgłaszać pro-
jekty i głosować mogą wszy-
scy mieszkańcy miasta, nie-
zależnie od wieku, ale je-
den mieszkaniec ma możli-
wość oddania głosu wyłącz-
nie na jeden projekt. Nie ma 
okręgów, projekty mogą do-
tyczyć całego miasta. Kwo-
ta do wydania to nadal 1 mln 
zł. Projekty będą wyłonio-
ne w tym roku, a realizowane 
w kolejnym. Głosowanie pla-
nowane jest po wakacjach.

Podstawowe wymogi formal-
ne jakie muszą spełniać zgła-
szane projekty:
›› projekt może zgłosić 

mieszkaniec;
›› mieszkaniec może zgłosić 

dowolną liczbę projektów;
›› projekt należy złożyć 

na formularzu zgłosze-
nia projektu, określonym 
przez prezydenta Tcze-
wa (do pobrania na www.
bo.tczew.pl) W formularzu, 
oprócz danych autora pro-
jektu należy załączyć także 
m.in. opis projektu , loka-
lizację, szacunkowy koszt 
realizacji;

›› do formularza zgłoszenia 
projektu należy obowiąz-
kowo dołączyć listę miesz-
kańców popierających pro-
jekt zawierającą podpisy 
co najmniej 20 mieszkań-
ców (wzór listy mieszkań-
ców do pobrania na www.
bo.tczew.pl).

Podstawowe wymogi 
merytoryczne:
›› proponowane projekty są 

zadaniami inwestycyjny-
mi, których zakres mieści 
się w zadaniach własnych 
gminy;

›› są możliwe do zreali-
zowania w trakcie roku 
budżetowego;

›› ich całkowity szacunkowy 
koszt realizacji nie prze-
kracza maksymalnych sza-
cowanych kosztów realiza-
cji projektów dużych;

›› są zlokalizowane na terenie, 
do którego Gmina posiada 
tytuł prawny, uprawniają-
cy do dysponowania na cele 
umożliwiające realizację 
projektu oraz utrzymanie 
jego efektu przez okres co 
najmniej 5 lat. W przypad-
ku braku tytułu prawnego 
do terenu na dzień zgłosze-
nia projektu autor projek-
tu zobowiązany jest przed-
stawić oświadczenie właści-
ciela lub użytkownika wie-
czystego nieruchomości 
o zobowiązaniu do oddania 
Gminie do dysponowania 
na cele umożliwiające reali-
zację projektu oraz utrzy-
manie jego efektu przez 
okres co najmniej 5 lat;

›› są zlokalizowane na tere-
nach o uregulowanym sta-
nie prawnym, tzn.: co do 
których nie zaplanowa-
no sprzedaży, użyczenia, 
oddania w najem, ani wy-
konania nowych inwesty-
cji, remontów, jak również 
nie toczy się postępowanie 
administracyjne lub inne, 
które może zmienić prze-
znaczenie, funkcję lub spo-
sób użytkowania tych tere-
nów lub obiektów;

›› są wykonalne technicznie, 
tzn. są możliwe do realiza-

cji w założonym terminie, 
biorąc pod uwagę dostęp-
ność rzeczową i organiza-
cyjną zasobów niezbęd-
nych do wykonania pro-
jektu oraz przeprowadze-
nia niezbędnych działań 
formalnoprawnych;

›› są ogólnodostępne dla 
mieszkańców;

›› uwzględniają, o ile to moż-
liwe, zasadę uniwersalnego 
projektowania, o którym 
mowa w art. 2 Konwen-
cji o prawach osób niepeł-
nosprawnych, sporządzo-
nej w Nowym Jorku dnia 
13 grudnia 2006 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1169 oraz 
z 2018 r. poz. 1217), w celu 
spełnienia minimalnych 
wymagań, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 
r. , poz.1696 z późń. zm.) 
O zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, dla zapewnie-
nia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami;

›› są zgodne z obowiązujący-
mi przepisami prawa;

›› są zgodne z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Tczewa;

›› nie zakładają wykonania 
wyłącznie planu lub doku-
mentacji technicznej na re-
alizację zadania;

›› nie zakładają wykonania 
jednego z elementów (eta-
pów) realizacji projektu, 
które w latach kolejnych 
będzie wymagało wykona-
nia dalszych jego elemen-
tów (etapów).

Harmonogram realizacji Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta 
Tczewa 2022:
›› zgłaszanie projektów w go-

dzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Tczewie – 
terminie: od 4.02.2021 r. 
do 24.02.2021 r.,

›› publikacja informacji 
o spełnieniu lub niespeł-
nieniu wymogów formal-
nych przez zgłoszone pro-
jekty – w terminie do 
8.04.2021 r.,

›› publikacja informacji o do-
puszczeniu lub niedopusz-
czeniu projektu do gło-
sowania – w terminie do 
24.06.2021 r.,

›› publikacja informacji doty-
czącej zaktualizowanej listy 
projektów które nie zosta-
ły dopuszczone do głoso-
wania oraz zaktualizowa-
nej listy projektów, które 
zostaną poddane pod gło-
sowanie – w terminie do 
9.07.2021 r.,

›› publikacja informacji o ter-
minie przeprowadzenia 
głosowania – w terminie 
do 23.07.2021 r.,

›› zakończenie konsultacji 
społecznych – ogłoszenie 
wyników – w terminie 
do: 1.10.2021 r.

Budżet Obywatelski Tczewa – nowe zasady

BUDŻET OBYWATELSKI
2022

1 mln zł
MAKSYMALNY SZACOWANY 

KOSZT PROJEKTÓW

800 tys. zł
PROJEKTY DUŻE 

LIMIT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

200 tys. zł
PROJEKTY MAŁE 

LIMIT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

250 tys. zł
MAKSYMALNY SZACOWANY KOSZT 

JEDNEGO DUŻEGO PROJEKTU

25 tys. zł
MAKSYMALNY SZACOWANY KOSZT 

JEDNEGO MAŁEGO PROJEKTU

Do 24 lutego można 
składać projekty do 

Budżetu Obywatelskiego 
Tczewa 2022.

›› bo.tczew.pl
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Mieszkasz w Tczewie – rozlicz 
swój podatek w Tczewie

CZY MIESZKAŁEŚ W TCZEWIE 31 GRUDNIA 2020?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to rozlicz swój podatek PIT w Tczewie. W tym celu wystarczy 
w deklaracji podatkowej w sekcji A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA wskazać Urząd 
Skarbowy w Tczewie. Niech pieniądze z Twojego podatku wrócą do Ciebie!

WIĘCEJ O TYM, JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ PIT ZNAJDZIESZ W INSTRUKCJI NA STRONIE: 

›› nacoidamojepieniadze.pl/jak-rozliczyc-pit

Karta Mieszkańca 
jeszcze w tym roku

MIROSŁAW POBŁOCKI
PREZYDENT TCZEWA
Zależy mi, aby mieszkańcy 
Tczewa, którzy w naszym mieście 
płacą podatki, a więc dokładają 
do nowych inwestycji, 
przyczyniają się do rozwoju 
infrastruktury, korzystali 
z pewnych przywilejów. Z myślą 
o nich przygotowywana jest 
Karta Mieszkańca, która będzie 
uprawniać do szeregu zniżek 
i ulg, m.in. w komunikacji 
miejskiej, usługach Tczewskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, np. 
przy wejściu na basen czy 
lodowisko. Ulgi dotyczyłyby też 
wydarzeń, spektakli, koncertów, 
organizowanych przez Centrum 
Kultury i Sztuki. Gdy 
wprowadzimy miejsca płatnego 
parkowania, posiadacze Karty 
Mieszkańca, również będą 
uprzywilejowani. Oczywiście 
Karta przysługiwać będzie także 
dzieciom i młodzieży, jeśli ich 
rodzice rozliczają swoje podatki 
w Urzędzie Skarbowym 
w Tczewie i wskazują Tczew jako 
miejsce zamieszkania.

Prace nad projektem jeszcze 
trwają, ale planujemy 
wprowadzić Kartę Mieszkańca 
w tym roku.

W 2021 r. dochody Tczewa za-
planowane zostały na blisko 
292 mln zł, z czego:

›› wpływy z PIT (podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych) stanowią 19,6 proc., 
czyli ponad 57 mln zł

›› wpływy z CIT ( podatku do-
chodowego od osób praw-
nych) – 1,7 proc., czyli ok.  
5 mln zł

›› wpływy z podatku od nie-
ruchomości – 10,46 proc., 
czyli 30,5 mln zł

›› wpływy z innych podatków 
i opłat lokalnych – 7,4 proc., 
czyli 21,5 mln zł.

Pozostałe dochody miasta, czy-
li łącznie blisko 61 proc. (ok. 
177 mln zł) to dotacje, sub-
wencje i inne dochody, w tym 
także środki unijne.

Podatek PIT najpierw tra-
fia do budżet państwa i tylko 
38,23 proc. wraca do miasta. 
W przypadku Tczewa to jed-
nak niebagatelna kwota – po-
nad 57 mln zł, a mogłoby być 
jeszcze więcej. Jako miesz-
kańcy mamy wpływ, jak roz-
wija się nasze miasto. Rozli-
czając podatki w miejscu za-
mieszkania zwiększamy bu-
dżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy 
(PIT) w Tczewie rozlicza tylko 
85 proc. mieszkańców.

Gdyby zrobili tak wszyscy, 
mielibyśmy do dyspozycji 
prawie 10 mln zł więcej, które 
można by przeznaczyć na in-
westycje, czyli dalszy rozwój 
miasta – na drogi, ścieżki ro-
werowe, nowe oświetlenie, 
miejsca do rekreacji i wypo-
czynku, obiekty sportowe.

wpływy z PIT

wpływy z CIT
wpływy z podatku 
od nieruchomości 

wpływy z innych podatków 
i opłat lokalnych

pozostałe dochody miasta

DOCHODY
2021

19,6 %

10,46 %

7,4 %61 %

Budżet, jakim dysponuje 
miasto przekłada się 

na warunki życia wszyst-
kich mieszkańców – to 

inwestycje, komunikacja, 
edukacja, opieka 

społeczna. Na wysokość 
budżetu wpływ możemy 

mieć wszyscy – płacąc 
podatki w miejscu 

swojego zamieszkania.

Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska
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SAMORZĄD

P rzyjęcie ustawy będzie 
miało ogromne znacze-
nie, również dla naszego 

miasta. Metropolia to korzyści 
nie tylko dla Trójmiasta, ale 
przede wszystkim dla mniej-
szych miejscowości, położo-
nych w jej obrębie. Dodatkowe 
fundusze dla Pomorza pozwolą 
na koordynację działań dot. za-
rządzania transportem, na za-
kup dodatkowych autobusów, 
tramwajów, trolejbusów i po-
ciągów, a także na stworzenie 
nowych połączeń i koordynację 
budowy priorytetowych dla me-
tropolii dróg. Jest to szczegól-
nie ważne dla małych samorzą-
dów. Dodatkowy budżet prze-
łoży się na wyrównanie stan-
dardu usług oświatowych i kul-
turalnych w małych i dużych 
gminach, skoordynowane pla-
nowanie przebiegu dróg, tere-
nów inwestycyjnych i mieszka-
niowych czy wspólną promocję 
zagraniczną atutów gospodar-
czych i turystycznych naszych 
miast i gmin.

Najważniejszym zadaniem 
metropolii będzie organizacja 
wspólnego transportu. Wielu 
z nas codziennie przemiesz-

cza się z miejsca zamieszka-
nia do pracy, szkoły, czy w ce-
lach turystyczno – rozrywko-
wych korzystając z autobusu 
czy różnych przewoźników ko-
lejowych. Często musimy ku-
pować różne bilety, zastana-
wiamy się, czy w danym po-
jeździe mamy uprawnienie do 
przejazdów ulgowych, jaka jest 
dla nas najkorzystniejsza ta-
ryfa. Lekarstwem na uspraw-
nienie transportu publiczne-
go, a co za tym idzie ułatwie-
nie codziennych podróży jest 
powstanie usankcjonowanej 
prawnie Metropolii. Dzięki 
niej nastąpi połączenie wszyst-
kich organizatorów transportu 
publicznego w jeden podmiot. 
Pozwoli to na uruchomienie 
wspólnego biletu, z prostą ta-
belą opłat za przejazdy. Sca-
lenie przewoźników przynie-
sie oszczędności w organizacji 
transportu, które będą mogły 
zostać przeznaczone na inne 
potrzeby mieszkańców. Dzię-
ki dodatkowym funduszom 
możliwe będzie zwiększenie 
częstotliwości połączeń pocią-
gów, czy autobusów. Powsta-
ną kolejne węzły przesiadko-
we, na których będzie można 
zostawić samochód i przesiąść 
się na jeden ze środków komu-
nikacji zbiorowej.

Korzyści z ustawy 
metropolitalnej

Związek metropolitalny łączy 
gminy, miasta i powiaty, dając 
możliwość wspólnego realizo-
wania zadań takich jak plano-
wanie inwestycji, np. lokaliza-
cji większych osiedli, fabryk, 
dróg i tras rowerowych czy sie-
ci ciepłowniczych oraz promo-
cja zespołu miast i gmin jako 
jednego organizmu. Usank-
cjonowana prawnie metro-
polia to rozbudowany sys-
tem transportu publicznego, 
sprawniejsze i szybsze połą-
czenia na podstawie jednego 
biletu, walka o czyste środo-
wisko i powietrze, skoordyno-
wane planowanie przestrzen-
ne, współpraca przy realizacji 
inwestycji, wspólne planowa-
nie przebiegu dróg oraz rozwój 
zrównoważonej mobilności. To 
konkretne, codzienne korzyści 
dla mieszkańców. Współpra-
ca dużych i małych samorzą-
dów wokół największych miast 
jest esencją zrównoważonego 
rozwoju kraju. Jak pokazują 
wszystkie badania tam, gdzie 
została utworzona struktura 
metropolitalna lepiej zorgani-
zowany jest transport publicz-
ny oraz bardziej skoordynowa-
na jest przestrzeń publiczna.

Ustawa Metropolitalna szansą dla Tczewa

– Tczew od dziesięciu lat 
należy do metropolii. Już 
wówczas uznaliśmy, że razem 
można więcej, że wspólne 
działania miast, gmin, 
powiatów dają lepsze efekty. 
Mamy Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne 
wspólny rynek pracy, 
komunikację, nasza młodzież 
kształci się na wyższych 
uczelniach Trójmiasta, 
rowerzyści korzystają 
ze wspólnych ścieżek 
rowerowych, węzły 
transportowe ułatwiły 
przemieszczanie się między 
gminami. Ale chcemy więcej, 
z niecierpliwością czekamy 
na wdrożenie wspólnego 
biletu. Chcemy narzędzi, 
które pozwolą nam jeszcze 
skuteczniej zarządzać 
wspólnymi 
przedsięwzięciami 
i wykorzystywać dodatkowe 
możliwości finansowe, które 
zapewniłaby nam ustawa 
metropolitalna.

Nawet 200 mln każdego roku może trafiać na Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą przeznaczone przede 
wszystkim na transport zbiorowy, nowe połączenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe i drogi, na spójne planowanie prze-
strzenne, promocję, turystykę i ochronę środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegłosowana przez Senat i trafiła  
do Sejmu do dalszych prac. Teraz wszystko w rękach posłów. To od nich zależy los ustawy, a co za tym idzie także Tczewa.

MIROSŁAW POBŁOCKI
PREZYDENT TCZEWA

Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot
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Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot przesłał do 
zainteresowanych firm zapro-
szenie do złożenia ostatecz-
nych ofert. Mają na to czas do 
2 marca. Głównymi kryteria-
mi wyboru najkorzystniejszej 
oferty będą cena (60 proc.), 
ocena roweru (15 proc.) oraz 
plan zarządzania systemem 
(10 proc.).

Infrastruktura oraz rowery bę-
dące w posiadaniu OMGGS zo-
staną wykorzystane w nowym 
systemie. Nowe Mevo będzie 
systemem mieszanym z 4099 
rowerami (1000 rowerów tra-
dycyjnych i 3099 z napędem 
elektrycznym). System będzie 
składał się z 717 stacji (wcze-
śniej 660). Nowe stacje po-
jawią się w Kartuzach, Żuko-
wie, Sierakowicach, Pruszczu 
Gdańskim, w Rumi, Włady-
sławowie, a także w dwóch no-
wych gminach, które dołącza-
ją do projektu – w Kosakowie 
i Kolbudach.

System ładowania baterii bę-
dzie zdecentralizowany. Punk-
ty ładowania powstaną w każ-
dej gminie. Przyszły opera-

tor musi zapewnić min. 31 ta-
kich punktów. Bateria musi 
pozwolić na pokonanie 100 km 
przy jej pełnym naładowaniu. 
Nowością będzie możliwość 
wypożyczenia i jazdy na rowe-
rze elektrycznym z rozładowa-
ną baterią (stawki jak za rower 
tradycyjny). Do obsługi syste-
mu wykonawca może wykorzy-
stywać wyłącznie pojazdy ze-
roemisyjne, rowery cargo lub 
pojazdy silnikowe spełniające 
normę min. Euro 6. Wykonaw-
ca będzie również zobowiązany 
do regularnej dezynfekcji ro-
werów, jeżeli będzie tego wy-
magać sytuacja pandemiczna.

Sposób używania systemu się 
nie zmieni. Rowery IV genera-
cji będzie można wypożyczać 
za pomocą aplikacji mobilnej 
(skanowanie kodu QR), urzą-
dzeń wyposażonych w techno-
logię NFC lub kart zbliżenio-
wych, a także przez centrum 
kontaktu. Bez zmian pozosta-
nie również system zwrotu ro-
werów. Będzie można zwra-
cać je, tak jak do tej pory, tak-
że poza stacjami. Każdy użyt-
kownik będzie mógł zarezer-
wować rower nie dłużej niż 
na 10 minut. W trakcie wypo-
życzenia roweru, użytkownik 
będzie mógł skorzystać z opcji 
postoju. Rowery będą posiadać 
m.in. 7-biegową przekładnię 
ze zintegrowanym hamulcem, 
opony z wkładką antyprzebi-

ciową, a także koszyk o pojem-
ności min. 10 litrów zabezpie-
czający mały bagaż z 5 stron.

Rowerem przez cały rok, 
nowe stawki 

za abonament
Nowe Mevo będzie działało 
w sezonie 9+3 – przez 9 mie-
sięcy 100 proc. floty, od grud-
nia do końca lutego 50 proc. 
floty. Do dyspozycji użytkow-
ników będą 2 rodzaje abo-
namentów: abonament mie-
sięczny za 29,99 zł oraz roczny 
za 259 zł. W ramach obu abo-
namentów będzie można każ-
dego dnia skorzystać ze 120 
min jazdy na rowerze trady-
cyjnym lub 60 min na rowe-
rze elektrycznym. Po wyczer-
paniu minut z abonamentu, 
każda minuta na rowerze elek-
trycznym będzie kosztować 0,2 
zł, na tradycyjnym 0,1 zł. Je-
żeli użytkownik nie zdecydu-
je się na zakup abonamentu – 
będzie mógł wypożyczyć ro-
wer w taryfie minutowej (0,15 
zł za minutę jazdy na rowerze 
tradycyjnym i 0,30 zł za minu-
tę na rowerze elektrycznym), 
a także w taryfie na 48 h za 59 
zł (do wykorzystania dziennie 
480 min. jazdy na rowerze tra-
dycyjnym i 240 min. na rowe-
rze elektrycznym). W ramach 
jednego konta będzie można 
wypożyczyć jeden rower.

Użytkownicy testują 
za darmo

Wybór najkorzystniejszej ofer-
ty i podpisanie 6-letniej umo-
wy planowane jest na ma-
rzec. Zgodnie z zapowiedzia-
mi potencjalnych wykonaw-
ców – system mógłby ruszyć 
do końca 2021 r. Zanim z ro-
werów będą mogli skorzystać 
zarejestrowani użytkownicy – 
100 jednośladów trafi na testy 
wewnętrzne (w ciągu 8 m-cy 
od podpisania umowy), które 
będą trwały minimum dwa ty-
godnie. Po tym okresie, odbę-
dzie się przynajmniej miesięcz-
ny rozruch systemu, przy mi-
nimum połowie floty. W tym 
czasie użytkownicy będą mo-
gli rejestrować się i korzystać 
z systemu bez ponoszenia ja-
kichkolwiek kosztów. Dopiero 
po pozytywnym zakończeniu 
wszystkich testów (w termi-
nie do 11 m-cy od podpisania 
umowy) Mevo zostanie uru-
chomione na zasadach opisa-
nych w umowie.

Usługa, a nie dostawa, 
przychody dla OMGGS

W przeciwieństwie do Mevo 
1.0, tym razem zamawiana bę-
dzie usługa, a nie dostawa ro-
werów. Oznacza to, że opera-
tor otrzymuje zapłatę za usłu-
gę w równych ratach za każ-
dy miesiąc działania syste-
mu. Również w odróżnieniu 
od Mevo 1.0, przychody z re-
klam i abonamentów będą 
trafiać do OMGGS, który bę-
dzie współadministratorem 
danych osobowych i będzie 
ponosił odpowiedzialność 
za wpłacane przez użytkowni-
ków pieniądze.

Umowa będzie podpisana na 6 
lat. System swoim zasięgiem 
obejmie 16 gmin – dotychcza-
sowe 14 (Gdańsk, Gdynia, So-
pot, Żukowo, Reda, Pruszcz 
Gdański, Tczew, Sierakowice, 
Rumia, Somonino, Stężyca, 
Kartuzy, Puck i Władysławo-
wo), a także dodatkowo Kol-
budy i Kosakowo.

Nowe Mevo – zaproszenie 
do składania ofert

System mieszany z 4099 
rowerami (w tym 1000 

tradycyjnych), 717 stacji 
rowerowych, abonament 

miesięczny 29,99 zł, w każdej 
z 16 gmin punkty ładowania 

baterii, możliwość wypoży-
czenia roweru z rozładowaną 
baterią – taką wizję nowego 
Mevo proponują samorządy 

metropolii w wyniku dialogu 
konkurencyjnego z trzema 

firmami.

Tekst i zdjęcie:

Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot
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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

20 s t y c z n i a  D o m 
Przedsiębiorcy zor-
ganizował wspól-

nie z Get Choice Marzeną 
Grochowską „Neurony do 
roboty” odbyła się konferen-
cja online „Dobrostan pracow-
nika 2021 – wyzwanie 2021”, 
skierowana do przedsiębior-
ców jak i pracodawców, któ-
rej celem było przedstawienie 
różnych perspektyw oraz na-
rzędzi wsparcia pracowników 
oraz przedsiębiorców w tym 
trudnym okresie. W organiza-
cji wydarzenia wzięło udział 8 
prelegentów z różnych branż, 
w tym szefowie HR średniej 
wielkości firm. Tematyka wy-
stąpień prelegentów oparta 
była o wiedzę i doświadcze-

nie z rynku pracy, zarówno od 
strony pracodawcy jak i samo-
zatrudnionego – przedsiębior-
cy. Ważną kwestią poruszoną 
podczas spotkania było bezpie-
czeństwo finansowe, czyli kwe-
stie związane z przygotowa-
niem się na zmianę lub utrzy-
maniem płynności finansowej. 
Podczas wystąpień gości, dużo 
uwagi poświęcono bieżącej sy-
tuacji na rynku pracy i temu 
jak firmy obecnie funkcjonują. 
Mowa też była o budowaniu ze-
społu i o tym jak można to dziś 
robić wykorzystując możliwo-
ści pracy zdalnej.

W konferencji wzięli udział 
następujący goście wraz 
z tematami: 
›› Krystian Jendrzejewski 

– wyzwania 2021 z czym 
się mierzą pracodawcy; 

›› Marzena Grochowska 
– czym jest dobrostan 
pracownika; 

›› Agnieszka Lisowska  
– bezpieczeństwo finan-
sowe jako kluczowy ele-
ment dobrostanu; 

›› Ewa Olszak-Dyk – ta-
lenty – jak mocne strony 
kreują przestrzeń dobro-
stanu w organizacji; 

SPEKTRUM  
– pomorski system 
świadczenia 
specjalistycznych 
usług doradczych 
dla MSP
Firmy z województwa po-
morskiego w ramach sys-
temu będą mogły otrzymać 
dofinansowanie w wysoko-
ści 50 proc. na zakup spe-
cjalistycznych usług dorad-
czych. System SPEKTRUM 
jest finansowany z fundu-
szy unijnych wdrażanych 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020, dzia-
łanie 2.4.1. Całkowita war-
tość projektu wynosi ponad 
27 mln zł.

Co przedsiębiorstwo otrzy-
ma w ramach systemu 
SPEKTRUM?

›› Możliwość skorzysta-
nia z nieodpłatnego ba-
dania potrzeb rozwo-
jowych, realizowanego 
przez doświadczonych 
konsultantów z wyko-
rzystaniem profesjo-
nalnych narzędzi mo-
delowania biznesowego

›› Dostęp do szerokie-
go wachlarza spe-
cjalistycznych usług 
umieszczonych w kata-
logu akredytowanych 
przez ARP firm dorad-
czych (Instytucji Oto-
czenia Biznesu)

›› Grant w wysokości 50 
proc. ceny na zakup 
specjalistycznej usługi 
doradczej

Informacje o projekcie: 

58 32 33 106, 
607 970 007
spektrum@arp.gda.pl 

Agencja Rozwoju Pomorza SA 
al. Grunwaldzka 472D  
80-309 Gdańsk

›› Ewelina Salwuk – dba-
łość o przywództwo, czyli 
szacunek i etyka w bizne-
sie wywiad; 

›› Ewa Załupska – czym 
jest szczęście w organiza-
cji i jak je mierzyć?; 

›› Alicja Mułkowska – co 
stanowi największą prze-
szkodę w budowaniu do-
brostanu pracowników?; 

›› Michał Kmieć – naj-
lepsze praktyki, czyli jak 
stworzyć dobry zespół; 

›› Izabela Kobierecka  
– jak budować relacje 
oparte na dobrostanie?

Mamy świadomość, że nie 
wszyscy mogli skorzystać 
z naszego spotkania online, 
dlatego też zachęcamy do wy-
słuchana wystąpień naszych 
gości i prezentacji na specjal-
nym kanale YouTube, link do-
stępny jest na naszej stronie 
oraz profilu FB – zachęcamy 
do wysłuchania i oglądania. 
Dziękujemy za udział w wy-
darzeniu prelegentom oraz 
uczestnikom konferencji.

›› bit.ly/
KanałDomuPrzedsiębiorcy

›› facebook.com/dptczew

Dobrostan pracownika 
Odbyła się kolejna konferencja online

Krystian Jendrzejewski
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Zakończyła się IX edycja 
konkursu „Przedsiębior-
ca roku 2020” – nagrody 

przyznawane są corocznie przez 
Prezydenta Miasta Tczewa dla 
wyróżniających się na tczew-
skim rynku przedsiębiorców. 
Rozstrzygnięcie tej edycji kon-
kursu odbyło się w kameral-
nej formule podczas spotka-
nia z prezydentem 17 lutego br.

Po raz kolejny nagrodziliśmy 
przedsiębiorców w kilku kate-
goriach, mikro oraz małe przed-
siębiorstwa, a także debiut roku, 
inwestycja i inwestor roku. 
Pod uwagę braliśmy następujące 
kryteria: Kryteriami w tegorocz-
nej edycji konkursu były: solid-
ność i jakość poparte dobrą opi-
nią klientów, dbanie o zachowa-
nie tradycji rzemieślniczej, ku-
pieckiej etc., posiadanie innych 
znaczących wyróżnień lub/i od-
noszenie innych sukcesów o cha-
rakterze gospodarczym, zaanga-
żowanie w sprawy miasta, CSR 
– społeczna odpowiedzialność 
biznesu, dbałość o środowisko 
naturalne, wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii lub 
prowadzenie gospodarki obie-
gu zamkniętego.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU 
W KATEGORII DEBIUT ROKU

YOU CAFE SP. Z O.O.

Wszyscy znamy markę „YOU” 
głównie za sprawą restaura-
cji na Placu Hallera 20, która 
dział już na rynku 4 rok. Wła-
ściciele marki „YOU” są moc-
no zaangażowany w wiele ini-
cjatyw społecznych i gospo-
darczych prowadząc działal-
ność gastronomiczną na tere-
nie Starego Miasta. W minio-
nym roku wprowadził na rynek 
„Tczewską Kawę” pod marką 
„YOU-cafe”, dostępną rów-
nież w sklepie online (youcafe.
pl) jest to świetny przykład lo-
kalnego produktu promują-
cego miasto. Latem prowa-
dzi wspólnie z Biznes Punkt 
w Tczewie – ogródek YOU 
z Food Truck przy ul. Chłod-

nej. Wspiera również działal-
ność i rozwój ekonomii spo-
łecznej przy spółdzielni HECA 
Tczewskich Kurierach Rowe-
rowych oraz Fundacji To i Co.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU 
W KAT. MIKROPRZEDSIĘBIORCA
RESTAURACJA „POD ORŁEM” S. C.
Restauracja „Pod orłem” dzia-
ła w Tczewie przy ul. Gdań-
skiej 49 lok. 1 od ponad 30 lat 
i przekazywana jest z pokole-
nia na pokolenie. Jest to naj-
starszy lokal gastronomiczny 
w Tczewie. Wyróżnia się dba-
łością o tradycje rzemieślni-
cze i standard obsługi klien-
ta, a ponadto podtrzymuje ro-
dzinne tradycje rzemieślnicze.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU 
W KAT. MAŁE I ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA

HMS S.C.
Spółka HMS s.c. działa w Tcze-
wie przy ulicy Jagiellońskiej 
55U od ponad 10 lat, zajmu-
je się nadzorami i inspekcja-
mi przemysłowymi, skano-
waniem 3D-wielkogabaryto-
wym. W minionym roku uru-
chomiła laboratorium anty-
korozyjne. Ponadto prowadzi 
audyty wytwórców oraz pod-
wykonawców, a także szkole-
nia i egzaminy certyfikacyjne 
TUV. Posiada certyfikat ISO 
9001:2015. Prowadzi również 
oddział zamiejscowy w Szcze-
cinie. Podmiot stale się rozwi-
ja i zatrudnia nowych pracow-
ników, dla kolejnych projek-
tów. Bardzo ambitnie podcho-

dzi do nowych technologii i ko-
rzysta z wielu projektów dofi-
nansowanych ze środków UE 
w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych Woje-
wództwa Pomorskiego 2014-
2020 oraz Inteligentnego Roz-
woju MŚP 2014-2020.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU W KAT. 
INWESTYCJA/INWESTOR ROKU
ETAC POLAND SP. Z O.O.

W roku 2017 na terenie Tczewa 
swoje środki ulokował szwedz-
ki inwestor Etac. W roku 2020 
do użytku oddano zakład pro-
dukcyjny przy ul. Kapitana 
Mamerta Stankiewicza 1. No-
woczesny zakład spełnia wyso-
kie normy jakości i bezpieczeń-
stwa. Inwestycja grupy Etac 
w Polsce, kosztowała około 60 
mln. zł. Etac jest pierwszą fir-
mą w Polsce, której przyznano 
najbardziej prestiżowy platy-
nowy certyfikat DGNB, a po-
nadto ISO 13485:2016 oraz 
ISO 14001:2015. W planach 
firmy jest już rozbudowa za-
kładu, który obecne zatrudnie-
nie to około 70 pracowników, 
a docelowo zatrudnienie może 
wynieść około 200 osób. Pod-
miot współpracuje z lokalnymi 
firmami i dostawcami usług. 
Produkty firmy Etac są ukie-
runkowane na krótko i długo-
terminową opiekę domową, 
szpitale lub inną formę opie-
ki medycznej. Pozwalają użyt-
kownikom czerpać przyjem-
ność z przebywania w domu 
przy zachowaniu optymalnej 
aktywności, zapewniając jed-
nocześnie optymalne warun-

ki pracy dla opiekunów. Za-
pewniają pomoc w codzien-
nym życiu, wspomagają lu-
dzi w ich codziennych, ruty-
nowych czynnościach, takich 
jak chociażby codzienna toa-
leta i kąpiel, sprytne produk-
ty sprawiające, że codzienne 
czynności stają się łatwiejsze.

PRZEDSIĘBIORCA ROKU W KAT. 
INWESTYCJA/INWESTOR ROKU

METRIX METAL SP. Z O.O.

Firma od 1993 roku obecna 
na tczewskim rynku (początek 
MATECH Sp. z o.o. przy ul. Pia-
skowej 3), zajmuje się obróbką 
metali, stale rozwija park ma-
szynowy i wdraża nowe tech-
nologie. Pod koniec 2019 roku 
przeniosła swoją działalność 
pod nowy adres na ul. Kapitana 
Mamerta Stankiewicza 3 , gdzie 
powstała nowa hala produkcyj-
na. Inwestycja kosztowała oko-
ło 25 mln zł. Zatrudnienie się-
ga obecnie około 170 pracow-
ników. Firma może poszczycić 
się certyfikatem spawalniczym 
EN 1090-2, poziom EXC 2; cer-
tyfikat ISO 3834-2; certyfikat 
EN15085-2 poziom CL2; certy-
fikat ISO 14001 oraz ISO 9001.

Dziękujemy uczestnikom kon-
kursu, gratulujemy wszyst-
kim tegorocznym laureatom, 
życząc dalszych sukcesów. 
Dziękujemy również kapitule 
konkursu oraz naszym part-
nerom: Cech Rzemiosł Róż-
nych w Tczewie, Regionalnej 
Izbie Gospodarczej Pomorza 
o/Tczew oraz Pracodawcom 
Pomorza o/Tczew.

Przedsiębiorcy roku 2020
Krystian Jendrzejewski
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10. urodziny Wirtualnego Muzeum 
Miasta Dawny Tczew

Dawny Tczew – Wirtualne Mu-
zeum Miasta to przede wszyst-
kim portal internetowy www.
dawnytczew.pl, który ma już 
prawie 240 tys. unikalnych 
odsłon. Umieściliśmy na nim 
30 map i kronik, 123 artyku-
ły o historii miasta oraz po-
nad 600 zdjęć i archiwalnych 
dokumentów. Forum, będą-
ce aktywną częścią portalu, li-
czy 1175 użytkowników, którzy 
napisali ponad 43 tys. postów 
w ponad 2600 tematach. Jest 
też miejscem powstania wielu 
naszych inicjatyw. Nasz profil 
na Facebooku lubi 8645 osób 
z Polski i zagranicy, a najpo-
pularniejsze zdjęcie polubiły 
642 osoby.

Napisaliśmy blisko 200 arty-
kułów prezentujących cieka-
wostki z dziejów Tczewa, któ-
re były publikowane w lokalnej 
i regionalnej prasie. O Daw-
nym Tczewie ukazało się ponad 
1000 informacji w mediach.

– Naszym głównym zadaniem 
jest promowanie historii mia-
sta i ocalenie jej dla przyszłych 
pokoleń – wyjaśnia Łukasz 
Brządkowski, pierwszy ko-
ordynator Dawnego Tczewa. 
– W tym celu skanujemy zdję-
cia i pocztówki oraz archiwalne 
dokumenty pochodzące przede 
wszystkim z rodzinnych zbio-
rów. Otrzymane w ramach da-
rowizny lub zakupione archi-
walia skanujemy, a następnie 
przekazujemy odpowiednim 
instytucjom.

Aktywnie poszukujemy histo-
rycznych pamiątek i informacji 
związanych z Tczewem. Prze-
glądamy zasoby bibliotek cy-
frowych oraz instytucji, dzię-
ki czemu dokonaliśmy zaska-
kujących odkryć, jak chociażby 
znalezienie w ubiegłym roku 
przez naszą forumowiczkę, 
Jagodę Koc, zdjęcia z budo-
wy Mostu Tczewskiego w 1853 
roku. Okazało się, że jest to 
najstarsza fotografia z wido-
kiem w naszym kraju!

Do tej pory wydaliśmy samo-
dzielnie trzy książki: „Dawny 
Tczew. Ludzie. Miejsca. Wyda-
rzenia”, album „Mosty Tczew-
skie” oraz najnowszą – „Ślada-
mi masonów z Kociewia i oko-
lic”. Regularnie wydajemy inne 
materiały, jak kalendarze, czy 
pocztówki tradycyjne i trój-
wymiarowe. Historię miasta 
przedstawiamy za pomocą fil-
mów dostępnych w serwisie 
YouTube. Wydaliśmy również 
grę „Zbudujmy Tczew”, któ-
rej pomysłodawcą był Bartosz 
Listewnik.

– Szczególną troską obej-
mujemy tczewskie zabytki – 
mówi Wojciech Giełdon, ko-
ordynator projektu w latach 
2015-2021. – Współpracując 
z konserwatorami obejmo-
waliśmy je opieką i wspiera-
liśmy ich remonty, dostarcza-
jąc archiwalne zdjęcia poma-
gające w odtworzeniu detali 
architektonicznych.

Dawny Tczew organizuje spo-
tkania, wykłady i konkursy 
wiedzy z historii lokalnej. Hi-
storię miasta promujemy tak-
że w bardziej aktywny sposób, 
podczas spacerów oraz wy-
cieczek rowerowych. Powsta-
ły foldery z nich, które moż-
na za darmo pobrać na naszej 
stronie. Organizujemy obcho-
dy ważnych, lokalnych rocznic: 
uczczenie ofiar mordu na tzw. 
Świńskim Rynku w 1940 roku, 
upamiętnienie powstania 
Szkoły Morskiej w Tczewie, ka-
tastrofy lotniczej na Czyżyko-

wie czy Powstania Warszaw-
skiego, w którym udział bra-
li tczewscy harcerze.

Sprzątamy zapomniane gro-
by i cmentarze, przypominając 
o ich historii w trakcie corocz-
nych Tczewskich Zaduszek. 
Dzięki hojności darczyńców 
mogliśmy sfinansować wymia-
nę tablicy nagrobnej żołnierza 
Michała Różanowskiego i ta-
blicy przy ul. Lecha, poświę-
conej mieszkańcom miasta 
rozstrzelanym przez Niemców 
w 1940 r. Przygotowaliśmy 
także wirtualny spacer po Fa-
rze, teksty na tablicach szla-
ków spacerowych powstałych 
w ramach rewitalizacji Stare-
go Miasta i wystawę „Tczew 
w polskiej kinematografii”.

Osobną kategorię stanowi pro-
mocja Mostu Tczewskiego, 
w tym przygotowanie wysta-
wy przedstawiającej historię 
obu mostów, tekstu do folde-
ru znaczka pocztowego z mo-
stem i całostki pocztowej wy-
danej w 160. rocznicę oddania 
zabytku do użytku, czy wspar-
cie w realizacji filmu „Historia 
Mostów Tczewskich”.

Raz do roku osoby szczegól-
nie zasłużone dla naszego por-
talu otrzymują wyróżnienie 
Honorowego Członka Daw-
nego Tczewa. Do tej pory byli 
to Andrzej Kopyłowicz, Wa-
cław Pobłocki, Stanisław Za-
czyński, Mirosław Zawadzki, 
Leszek Bodio, Łukasz Brząd-
kowski, Mirosław Diller, Wal-
demar Wons oraz Zbigniew 
Gniewkowski. W tym roku na-
szą odznakę otrzymał Karol 
Plata-Nalborski, autor książ-
ki „Śladami masonów z Kocie-
wia i okolic”.

Realizacja naszych inicjatyw 
nie byłaby możliwa bez wspar-
cia wielu firm, instytucji i me-
diów, za co serdecznie dzię-
kujemy: Archiwum Państwo-
we w Gdańsku, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Tcze-
wie, Multibox, Muzeum Naro-

dowe w Szczecinie, Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Tczewie, 
Spółdzielnia Pracy Usług Ko-
miniarskich w Gdańsku, Sta-
rostwo Powiatowe w Tczewie, 
Tcz.pl Internetowy Serwis In-
formacyjny Miasta, Urząd 
Miejski w Tczewie, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Po-
morskiego w Gdańsku, Wy-
dawnictwo Koleje Małe i Duże, 
Bank Spółdzielczy w Tczewie, 
Fabryka Sztuk w Tczewie, Fun-
dacja Eaton, Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Tczewie, 
Zakład Utylizacji Odpadów 
Stałych w Tczewie, Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomicz-
na, Gazeta Tczewska, Dzia-
łaj Lokalnie, Fundacja Poko-
lenia, Akumulator Społeczny, 
Radio Gdańsk, Tczewskie To-
warzystwo Budownictwa Spo-
łecznego, Radio Tczew, Telewi-
zja Tetka, Dziennik Bałtycki.

Nie brakuje nam pomysłów 
na kolejne lata działalności.

 – Mamy nadzieję, że uda się 
doprowadzić do budowy Lapi-
darium Nieistniejących Cmen-
tarzy – mówi Przemysław 
Zieliński, koordynator porta-
lu od 2021 r. – Wspieramy ideę 
Muzeum Kolejnictwa, na któ-
rego siedzibę Tczew, w koń-
cu „miasto kolejarzy”, pasu-
je idealnie. Planujemy też wy-
dać drugą część książki „Daw-
ny Tczew. Ludzie – Miejsca – 
Wydarzenia” oraz drugie wy-
danie albumu „Mosty Tczew-
skie”. Realizujemy projekt 
pn. „Wspomnienia znad uj-
ścia Dryboka do Wisły – dzie-
je Czyżykowa, Bałdowa i Kny-
bawy od czasów średniowiecz-
nych do połowy XX w.”, któ-
rego efektem będzie publika-
cja książkowa. Tłumaczy hi-
storię miasta, przygotowując 
polskie wydania książek, wraz 
z historycznym komentarzem, 
o rządach burmistrzów Tcze-
wa: Emila Wagnera oraz Lu-
dwiga Dembskiego-Eichharta.

Dawny Tczew

30 stycznia 2011 roku 
powstało Wirtualne Muzeum 
Miasta Dawny Tczew. 10. uro-
dziny społeczności grupującej 

miłośników historii grodu 
Sambora jest dobrą okazją do 

podsumowania działalności 
oraz wyznaczenia planów 

na kolejne lata.
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Higiena na przestrzeni wieków
CZĘŚĆ 2

Opracował:

Zdzisław Bergiel 
Fabryka Sztuk

D laczego ludzie unikali 
kąpieli? Jak definiowa-
no czystość? Kto odkrył 

lecznicze właściwości zimnej 
wody? – na te pytania posta-
ram się odpowiedzieć w poniż-
szym artykule.

Wraz z nadejściem czasów no-
wożytnych, już w XVI w. wśród 
ówczesnych medyków zaczyna-
ły pojawiać się poglądy o szko-
dliwości wszelkich kąpie-
li. Uważano, że woda wnika-
jąc w ciało wszelkimi porami, 
dziurkami i otworami – nisz-
czy je, zaraża i szkodzi. Autorzy 
pseudonaukowych traktatów 
przekonywali, że częste mycie 
może popsuć wzrok, spowodo-
wać lumbago, bóle zębów, ka-
tar, a nawet głupotę. Renesan-
sowi humaniści zaczęli unikać 
łaźni, uważając, że lepiej i zdro-
wiej jest wyskrobywać brud lub 
wycierać ciało mokrą szmatką. 
Sądzono, że codzienna zmiana 
płóciennej koszuli jest zdrow-
sza i lepsza niż moczenie ca-
łego ciała. Ta zmiana obycza-
jów miała trwać przez najbliż-
sze 300 lat. Uzupełniającym 
elementem higieny stały się 
pachnidła, szczególnie na dwo-
rze francuskim, który zaczął 
tę nową modę. Panowie i pa-
nie wystrojeni, w koronkowej 
i falbaniastej bieliźnie, roznosi-
li wokół siebie smród brudnych 
ciał, przepoconych strojów, po-
mieszany z silnymi pachnidła-
mi oraz z zapachem czosnku 
i cebuli, które często spożywa-
no ze względów zdrowotnych.

Oddajmy głos Patrickowi Sü-
skindowi, autorowi „Pachni-
dła”, który następująco przed-
stawił osiemnastowieczną 
Francję: „Ulice śmierdziały łaj-
nem, podwórza uryną, klatki 
schodowe odchodami szczu-
rów, kuchnie skisłą kapustą 

i baranim łojem. Śmierdziało 
na placach, w kościołach, tar-
gowiskach. Chłop śmierdział 
tak samo jak kapłan, czeladnik 
tak samo jak majster, śmier-
działa cała szlachta, ba, nawet 
król śmierdział jak drapież-
ne zwierzę, a królowa jak sta-
ra koza”.

Kiedy w czasach Ludwika XIV 
– panującego 72 lata – poja-
wiła się moda na coraz więk-
sze peruki – codzienną toale-
tę ograniczono do mycia twa-
rzy zmieszaną ze spirytusem 
wodą ze spodeczka i mocze-
niem czubków palców u rąk. 
Za to mocno pudrowano całe 
ciało, które wcześniej oliwio-
no pachnidłami.

W XVII w. w zachodniej Eu-
ropie zaczynają pojawiać się 
tzw. buduary, które z począt-
kowych garderob i kabineci-
ków przekształciły się w po-
mieszczenia toaletowe. Przy 

sypialniach pań i panów or-
ganizowano kąciki czystości, 
w których za ozdobnymi pa-
rawanami można było dokony-
wać wieczornych i porannych 
ablucji. W takim pomieszcze-
niu znajdowała się misa do my-
cia, dzban z ciepłą wodą uzu-
pełnianą przez służbę, wia-
dro na brudne zlewki, ręczni-
ki do twarzy i nóg, lustro, sie-
dzenie, toaletka na sprzęty 
kosmetyczne.

Sytuacja  u leg ła  zmianie 
w XIX w., kiedy ktoś stwier-
dził, że zimna woda posiada 
właściwości terapeutyczne. 
Za wynalazcę metody lecze-
nia zimną wodą uważa się au-
striackiego chłopa Wincentego 
Priessnitza, od którego nazwi-
ska pochodzi nazwa dzisiejsze-
go prysznica. Takim naszym 
pomorskim lekarzem doce-
niającym lecznicze właściwo-
ści zimnej wody bałtyckiej był 
Jean Georg Haffner – napole-

oński wojak, który po kampa-
nii moskiewskiej postanowił 
zostać na stałe w Gdańsku. To 
właśnie on zbudował w Brzeź-
nie łazienki wodolecznicze. 
Według Haffnera, była to ku-
racja rozrzedzająca krew, usu-
wająca niewydolność wątro-
by i śledziony, poprawiająca 
samopoczucie. Mieszkańców 
Europy, którzy tak długo oby-
wali się bez mycia, trzeba było 
nauczyć od podstaw tej czyn-
ności. W tym celu wydawano 
podręczniki zawierające in-
strukcje mycia rąk, nóg i całe-
go ciała. Coraz bardziej rozpo-
wszechniały się natryski, czyli 
prysznice, które znalazły sze-
rokie zastosowanie w wojsku, 
internatach czy więzieniach.

LITERATURA:

Sokołowska Małgorzata, „Myć się czy 
wietrzyć. Dramatyczne dzieje higieny od 
starożytności do dziś”, Gdynia: Oficyna 
Verbi Causa, 2012

Gurk Eduard, Łaźnia w Cieplicach, przed 1842 r.
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Rok 2020 był rokiem wy-
jątkowo trudnym dla 
działań proekologicz-

nych związanych z selektyw-
ną zbiórką surowców. W szko-
łach i przedszkolach, pomimo 
utrudnień i przestojów zwią-
zanych z epidemią, kontynu-
owano selektywną zbiórkę. 
Uczestnikami programów od-
padowych były szkoły podsta-
wowe Gminy Miejskiej Tczew, 
Zespół Szkół Katolickich, Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
„Nauka” oraz niektóre przed-
szkola. Koordynatorem pro-
gramów edukacyjnych oraz 
zbiórki była Pracownia Eduka-
cji Ekologicznej Urzędu Miej-
skiego w Tczewie we współ-
pracy z Zakładem Utylizacji 
Odpadów Stałych. Tradycyj-
nie realizowane były wielolet-
nie programy związane z pro-
mowaniem selektywnej zbiór-
ki odpadów: „Moje miasto bez 
odpadów”, „Recykling w mojej 
szkole”, „Zielone zakupy”, „Za-
kręcona – Odkręcona”, „Lider 
segreguje i odzyskuje”.

W związku z utrudnieniami, ja-
kie przyniosła ze sobą pande-
mia, nastąpiły różne nieoczeki-
wane zjawiska i zmiany w do-
tychczasowych tendencjach 
wyników w poszczególnych 
szkołach. Cztery szkoły zna-
cząco poprawiły swój końco-
wy wynik. Natomiast znaczny 
spadek nastąpił w trzech du-
żych i trzech małych szkołach. 
W efekcie suma surowców ze-
branych we wszystkich pro-
gramach odpadowych okazała 
się niższa niż w ostatnich pię-
ciu edycjach z rzędu, ale dużo 
wyższa niż przed 2015 rokiem, 
kiedy to rozpoczęła się współ-
praca z ZUOS w tym zakresie.

Moje miasto bez odpadów
W XIX edycji programu „Moje 
miasto bez odpadów” odzyski-
wano papier oraz butelki pla-
stikowe po napojach typu PET. 
Najlepszy wynik w zbiórce ma-
kulatury uzyskała Szkoła Pod-
stawowa nr 12 tj. 40,26 kg 
na ucznia. Szkoła Podstawo-
wa nr 10 zebrała aż 29,15 kg 
na ucznia. W czołówce znala-

Programy odpadowe w placówkach  oświatowych Tczewa w 2020 roku
zły się również Szkoła Pod-
stawowa nr 4 z wynikiem 
26,56 kg na ucznia oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 25,16 kg 
na ucznia (wykres nr 1).

Zbiórka plastiku (butelek typu 
PET) w omawianym roku zna-
cząco spadła. Tegoroczny wy-
nik stanowi 59 proc. ubiegło-
rocznego. Tym razem najwię-
cej udało się zebrać Szkole 
Podstawowej nr 12 –0,52 kg 
na ucznia (wykres nr 2).

Najwięcej surowców wtórnych 
w programie „Moje miasto bez 
odpadów” zebrała w sumie 
Szkoła Podstawowa nr 12. 
Również wynik w przelicze-
niu na 1 ucznia był w tej szko-
le najwyższy.

Najaktywniejszymi przedszko-
lami w tym programie były: 
Przedszkole „Jarzębinka” 
i Przedszkole Sióstr Miło-
sierdzia. W 2020 roku w pro-
gramach odpadowych wzię-
ło udział 7 przedszkoli, a ich 
udział w całkowitej sumie ze-
branych surowców wyniósł 
6,14 proc.

Zakręcone – Odkręcone
Największy spadek odnotowa-
no w zbiórce nakrętek z opa-
kowań plastikowych. W XVIII 
edycji „Zakręcone – Odkręco-
ne” w szkołach i przedszko-
lach pozyskano ich prawie 2,18 
mln szt., co stanowi zaledwie 
43 proc. wyniku z roku 2019. 
Najlepszy wynik w statysty-
kach szkół osiągnęła Szkoła 
Podstawowa nr 4 – 1,98 kg 
na 1 ucznia. W czołówce znala-

zła się również Szkoła Podsta-
wowa nr 10 z wynikiem 1,51 
kg na 1 ucznia (wykres nr 3).

Duży spadek nastąpił również 
w przedszkolach. W tym kon-
kursie najwięcej w przeliczeniu 
na 1 dziecko zebrano w Przed-
szkolu nr 8 – 2,57 kg (patrz 
wykres nr 4). W 2020 roku od-
zyskano w sumie 6,15 Mg pla-
stikowych nakrętek.

Tradycyjnie Przedszkole „Ja-
rzębinka” przekazało swo-
je nakrętki na cele charyta-
tywne. Nie zostały one doli-
czone do konkursu „Zakręco-
ne – Odkręcone”.

Recykling w mojej szkole
W ramach XVIII edycji progra-
mu „Recykling w mojej szkole” 
niektóre szkoły zbierały odpa-
dy niebezpieczne dla środowi-
ska tj. baterie. Zebrano w su-
mie 1186 kg baterii czyli 44 
proc. ubiegłorocznego wyniku. 
Baterie były zbierane przez 9 
szkół i 2 przedszkola. W tej ka-
tegorii pierwszą pozycję zaję-
ło Przedszkole „Jarzębinka” 
z wynikiem 0,79 kg na dziecko. 
Natomiast w najlepszej spo-
śród szkół – Szkole Podsta-
wowej nr 10 osiągnięto wy-
nik 0,50 kg baterii w przelicze-
niu na ucznia. Zbliżony wynik 
uzyskała Szkoła Podstawowa 
nr 1 – 0,47 kg (wykres nr 5).

Podsumowanie
Najlepsze wyniki we wszyst-
kich wyżej wymienionych pro-
gramach i konkursach (po zsu-

mowaniu i uśrednieniu wyni-
ków na 1 ucznia) oraz dolicze-
niu odpadów, które trafiły do 
prywatnych odbiorców, uzy-
skały następujące placówki: 
Szkoła Podstawowa nr 12, 
Szkoła Podstawowa nr 10, 
Szkoła Podstawowa nr 4 
oraz Szkoła Podstawowa nr 
1 – (patrz wykres nr 6). 

Wśród przedszkoli najlepsze 
wyniki w selektywnej zbiórce 
odpadów uzyskało Przedszko-
le „Jarzębinka. Przy czym 
sumaryczny wynik ze wszyst-
kich zbiórek w przypadku tego 
przedszkola okazał się najlep-
szy w mieście (wykres nr 7).

W stosunku do ubiegłego roku 
nastąpił spadek odzyskanej 
makulatury o prawie 20 proc. 
W przypadku plastiku PET 
i nakrętek spadek wyniósł aż 55 
proc. Zebrane w tym roku ba-
terie do recyklingu ważyły 
o 60 proc. mniej w stosunku 
do roku ubiegłego. Tegorocz-
ny sumaryczny wynik wszyst-
kich programów odpadowych 
stanowi 77 proc. ubiegłorocz-
nego. Efektywność selektyw-
nej zbiórki surowców wtór-
nych w jednostkach oświato-
wych, na przestrzeni kilku lat 
obrazuje wykres nr 8.

Pracownia Edukacji Ekolo-
gicznej dziękuje dzieciom, 
młodzieży, rodzicom, szkol-
nym koordynatorom oraz na-
uczycielom za duże zaanga-
żowanie w zbiórkę surowców 
przeznaczonych do odzysku 
i recyklingu.

Zapraszamy placówki oświa-
towe oraz mieszkańców Tcze-
wa do udziału w selektyw-
nej zbiórce odpadów w 2021 
roku. Informujemy również, 
że wszystkie programy odpa-
dowe prowadzone we współ-
pracy z ZUOS w Tczewie w bie-
żącym roku są kontynuowane 
w dotychczasowym zakresie.

Pracownikom Zakładu Utyli-
zacji Odpadów Stałych dzię-
kujemy za współpracę z pla-
cówkami oświatowymi i regu-
larny odbiór surowców. 

Anna Peichert

ROK Papier Plastik Baterie RAZEM Mg

Kod 15 01 01 15 01 02 20 01 34

2016 154,264 17,982 1,099 173,337

2017 203,297 17,780 1,836 222,913

2018 206,362 16,557 2,242 225,161

2019 193,594 16,484 2,938 213,017

2020 155,060 7,344 1,186 163,590

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny 
zebrały 163,590 Mg surowców wtórnych, z czego 93,86 proc. zebrały szkoły



21BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

0

10

20

30

40

50

60

70
SP

 ul
. W

ar
sz

ta
to

wa

ZSKSP 11SP 5SSP 2SP 7SP 8SP 1SP 4SP 10SP 12

8,19,95

13,78
20,4321,8222,5123,13

26,6528,931,19

41,99

CK
Z N

au
ka

SP 11SP 5SSP 2SP 7SP 8SP 1 SP 4SP 10SP 12 ZSK
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25,1626,56
29,15

21,99 20,82

40,26

21,6

13,42
9,78

7,57

20,14

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

SP 11SP 10ZSKSP 4SP 8SSP 2SP 12

0,52

0,36

0,27

0,13
0,09

0,03 0,01

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

ZS
K

SP
 5

SP
 1

1

CK
Z N

au
ka

SS
P 

2

SP
 8

SP
 1

2

SP
 7

SP
1

SP
 1

0

SP
 4

1,98
1,52

0,92 0,9 0,890,83 0,62 0,52 0,3
0,060,34 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ch
at

ka
 P

uc
ha

tk
a

Pa
n 

Sł
on

ik

Cz
w

ór
ec

zk
a

Do
m

ow
e P

rz
ed

sz
ko

le

Pr
ze

ds
zk

ol
e S

ió
st

r M
iło

sie
rd

zia

Pr
ze

ds
zk

ol
e n

r 8

2,57 1,22 1,03 0,94 0,54 0,82 

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ZS
K 

SP
 11

SP
 7

SS
P 2

SP
 8

Pr
ze

ds
zo

le 
nr

 8
SP

 4
SP

 12
SP

 1
SP

 10
Pr

ze
ds

zk
ole

 Ja
rzę

bin
ka

0,7
9

0,5 0,47

0,24

0,22

0,31

0,03 0,02 0,020,02 0,02

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,160,541,22
4,064,08

6,54
9,84

42,43

Ch
at

ka
 P

uc
ha

tk
a

Pr
ze

ds
zk

ol
e S

ió
st

r M
iło

sie
rd

zia

Pa
n 

Sł
on

ik

Pr
ze

ds
zk

ol
e n

r 8

Cz
w

ór
ec

zk
a

Do
m

ow
e P

rz
ed

sz
ko

le

Ni
eb

ie
sk

ie
  M

ig
da

ły

Ja
rz

ęb
in

ka

0

50

100

150

200

250

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

71 84 89 100

176 175

223 225 213

20
20

164

EKOLOGIA

Programy odpadowe w placówkach  oświatowych Tczewa w 2020 roku
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WYKRES NR 1
Makulatura wynik w kg w przeliczeniu na 1 ucznia

WYKRES NR 2
Zbiórka plastiku typu PET w szkołach w kg 
w przeliczeniu na 1 ucznia

WYKRES NR 3
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Zbiórka surowców wtórnych w 2020 r. w szkołach 
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Od 2021 r., prawo do świad-
czenia wychowawczego będzie 
ustalane na okres świadczenio-
wy trwający od dnia 1 czerwca 
do dnia 31 maja następnego 
roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczenio-
wy w ramach programu „Ro-
dzina 500+” będzie w związku 
z tym trwał od 1 czerwca 2021 
r. do 31 maja 2022 r. Już 1 lu-
tego 2021 r. ruszy kolejny na-
bór wniosków o ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowaw-
czego na nowy okres świadcze-
niowy 2021/2022.

Wnioski można składać już 
od 1 lutego 2021 r. drogą 
elektroniczną, a od 1 kwiet-
nia 2021 r. także drogą tra-
dycyjną (papierową).

Wnioski drogą elektroniczną 
będzie można złożyć:

›› za pośrednictwem Portalu 
Informacyjno-Usługowe-
go Empatia na stronie

›› empatia.mpips.gov.pl

›› przez bankowość 
elektroniczną oraz

›› portal PUE ZUS

Szczegółowe informacje na te-
mat zakładania profilu zaufa-
nego, profilu na portalu Em-
patia oraz procedury składania 
wniosków drogą elektronicz-
ną można znaleźć na stronie:

›› mops.tczew.pl/ewnioski
Od 1 kwietnia 2021 r. moż-
liwe będzie również składa-
nie wniosków drogą trady-
cyjną, tj. za pośrednictwem 
poczty lub w siedzibie urzędu. 
Jednocześnie, mając na uwa-
dze sytuację epidemiczną za-
chęcamy do składania wnio-
sków drogą elektroniczną.

Jeśli osoba ubiegająca się 
o świadczenie złoży komplet-
ny i prawidłowo wypełniony 
wniosek o świadczenie wycho-
wawcze na nowy okres w ter-
minie do 30 kwietnia 2021 r., 
przyznanie świadczenia wy-

chowawczego oraz wypła-
ta przyznanego świadczenia 
za miesiąc czerwiec 2021 r. na-
stąpi najpóźniej do 30 czerw-
ca 2021 r. – co gwarantuje cią-
głość wypłaty świadczenia od 
pierwszego miesiąca nowe-
go okresu.

W przypadku kompletnych 
i prawidłowo wypełnionych 
wniosków złożonych w okre-
sie od 1 maja do 31 maja 2021 
r., ustalenie prawa oraz wy-
płata przyznanego świadcze-
nia za miesiąc czerwiec i lipiec 
nastąpi nie później niż do 31 
lipca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wy-
chowawcze złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami 
w okresie od 1 czerwca do 30 
czerwca 2021r., ustalenie oraz 
wypłata przyznanego świad-
czenia za miesiąc czerwiec, 
lipiec i sierpień, nastąpi nie 
później niż do dnia 31 sierp-
nia 2021 r.

Złożenie wniosku w później-
szym terminie (po 30 czerw-
ca 2021 r.), wiązać się bę-
dzie z ustaleniem prawa do 
świadczenia wychowaw-
czego od miesiąca złożenia 
wniosku. W związku z tym, 
tylko złożenie wniosku do koń-
ca czerwca 2021 r. będzie gwa-
rantowało, że świadczenie wy-
chowawcze zostanie wypłacone 
z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach bę-
dzie obowiązywał następują-
cy mechanizm:
›› w przypadku złożenia kom-

pletnego wniosku w okresie 
od 1 lipca do 31 lipca 2021 
r., przyznanie świadczenia 
następuje za miesiące od 
lipca, a wypłata przyznane-
go świadczenia nastąpi naj-
później do dnia 30 września 
2021 r.,

›› w przypadku złożenia kom-
pletnego wniosku w okresie 
od 1 sierpnia do 31 sierp-
nia, przyznanie świadcze-
nia następuje za miesiące 
od sierpnia, a wypłata przy-
znanego świadczenia na-
stąpi najpóźniej do 31 paź-
dziernika 2021 r.,

›› w przypadku złożenia wnio-
sku na nowy okres w kolej-
nych miesiącach, świadcze-
nie będzie przyznawane od 
miesiąca, w którym rodzic 
złoży wniosek, a wypłaty 
przyznanego świadczenia 
realizowane będą co mie-
siąc na bieżąco.

O organizacji przyjmowa-
nia wniosków w sposób tra-
dycyjny od 1 kwietnia 2021 r. 
poinformujemy w osobnym 
komunikacie.

Celem świadczenia wycho-
wawczego jest częściowe po-
krycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, 
w tym z opieką nad nim i za-
spokojeniem jego potrzeb ży-
ciowych. Świadczenie to przy-
sługuje, w kwocie 500 zł mie-
sięcznie niezależnie od osią-
ganych dochodów do dnia 
ukończenia przez dziecko 18. 
roku życia.

W przypadku urodzenia dziec-
ka albo ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia kwotę 
świadczenia wychowawcze-
go przysługującą za niepełny 
miesiąc ustala się, dzieląc kwo-
tę tego świadczenia przez licz-
bę wszystkich dni kalendarzo-
wych w tym miesiącu, a otrzy-
maną kwotę mnoży się przez 
liczbę dni kalendarzowych, 
za które to świadczenie przy-
sługuje. Kwotę świadczenia 
wychowawczego przysługującą 
za niepełny miesiąc zaokrągla 
się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, 
zgodnie z orzeczeniem sądu, 
jest pod opieką naprzemien-
ną obydwojga rodziców roz-
wiedzionych, żyjących w sepa-
racji lub żyjących w rozłącze-
niu sprawowaną w porówny-
walnych i powtarzających się 
okresach, kwotę świadczenia 
wychowawczego ustala się każ-
demu z rodziców w wysokości 
połowy kwoty przysługujące-
go za dany miesiąc świadcze-
nia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze 
przysługuje:

›› matce albo ojcu, jeżeli 
dziecko wspólnie zamiesz-

kuje i pozostaje na utrzy-
maniu matki albo ojca, 
albo

›› opiekunowi faktyczne-
mu dziecka, jeżeli dziec-
ko wspólnie zamieszkuje 
i pozostaje na utrzymaniu 
opiekuna faktycznego,albo

›› opiekunowi prawnemu 
dziecka, albo

›› dyrektorowi domu pomo-
cy społecznej.

Świadczenie wychowawcze 
nie przysługuje, jeżeli:

›› dziecko pozostaje w związ-
ku małżeńskim;

›› dziecko zostało umiesz-
czone w instytucji za-
pewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy 
zastępczej;

›› pełnoletnie dziecko ma 
ustalone prawo do świad-
czenia wychowawczego 
na własne dziecko;

›› członkowi rodziny 
przysługuje za grani-
cą na dziecko świadcze-
nie o podobnym cha-
rakterze do świadczenia 
wychowawczego,

chyba że przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o za-
bezpieczeniu społecznym sta-
nowią inaczej.

WAŻNE! W okresie od 1 lutego 
2021 do 31 maja 2021 r. będą 
równolegle przyjmowane i roz-
patrywane wnioski o świadcze-
nie wychowawcze na trwający 
do 31 maja 2021 r. okres zasił-
kowy. W związku z tym osoby 
składające wnioski o świad-
czenie wychowawcze po raz 
pierwszy (nie mające ustalone-
go prawa do świadczenia) po-
winny pamiętać o konieczno-
ści złożenia dwóch wniosków 
o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego:

›› na okres świadczeniowy 
2019/2021 – który upływa 
z dniem 31 maja 2021 r. 
oraz

›› na okres świadczeniowy 
2021/2022 – rozpoczyna-
jący się 1 czerwca 2021 r.

Świadczenia wychowawcze rodzina 500 plus
Okres zasiłkowy od 1 czerwca 

2021 r. do 31 maja 2022 r.
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Koci koci… Kociewiak poznaje Tczew
PRZYSTANEK I

Siema! Tu koci koci… Kociewiak. Jestem kotem-maskotką, a moje imię 
zdradza, że mieszkam na Kociewiu. W sumie, nie tylko imię. Spójrz na kami-

zelkę. Czy kształt choinki czegoś Ci nie przypomina? Niedawno widziałem, 
jak młode dziewczyny śpiewały „Jezdóm Kociewiakam” i… miały ubrane 

kamizelki z aplikacją w kształcie choinki!

Na co dzień spotkasz mnie w baaaardzo dużym budynku z czerwonej cegły przy ul. 30 
Stycznia 4. To zabytek, czyli coś o wielkiej wartości, co przypomina o dawnych czasach.

Fot.: Rafał Grzenkowski

I rzeczywiście kiedyś była tu fabryka. W fabryce produkuje się różne przydatne rzeczy. 
W tej mojej powstawały blaszane przedmioty, których używała każda pani domu.

Np. do prania służył           i        

Podpisz obrazki     .........................................      .....................................

Dziś już takich rzeczy tu się nie wytwa-
rza. Budynek pozostał, ale zmieniło się jego 
przeznaczenie.

Czy wiesz, jak obecnie nazywa się mój dom?

Rozwiąż rebus    ........................................................

A teraz opowiem o tym ciekawym miejscu. Gene-
ralnie: dużo się tu dzieje. Ludzie, którzy nas od-
wiedzają, chcą zobaczyć coś ciekawego, co im się 
spodoba, co ich wzruszy, zaskoczy. Dlatego wcho-
dzą do takiego zaczarowanego pomieszczenia, któ-
re nazywa się „wystawą” i patrzą, patrzą, patrzą 
na ek, ex…. Ojojoj… zapomniałem tego słowa.

Może Ty rozwikłasz zagadkę?

Lubię, jak u nas jest gwarno, gdy dzieci przychodzą na wy-
stawy, zajęcia plastyczne. Czasem wybieram się z panem 
przewodnikiem na Stare Miasto i on tak ciekawie opowiada 
o zabytkach. Wiele się od niego nauczyłem i dlatego już od 
następnego numeru „Panoramy Miasta” poopowiadam co 
nieco o naszym Tczewie.U R _ _ D    _ I E J _ _ I

Uzupełnij litery, a dowiesz się, gdzie wybierzemy się 
już za miesiąc.
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Małgorzata Kruk

Fabryka Sztuk

Zadanie specjalne z nagrodami!
Prześlij wyciętą stronę z gazetki z rozwiązanymi zadaniami do 12 marca br. 
na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Biuro Rzecznika Prasowego, pl. Marsz. 
J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Koniecznie podaj swoje imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, po-
nieważ spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 5 ze-
stawów promocyjnych z logo miasta.

Spójrz na znaczek obok
To logo mego domu. 
Teraz już wiesz, dlacze-
go tak bardzo lubię kolor 
pomarańczowy!



?
ZGADYWANKA? ?? ?Jak nazywa się coś, co na wystawie z ciekawością 

podziwiamy, może to być obraz, klejnot, rzecz, 
na której widok z zachwytu wzdychamy?

........................................................
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