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BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO (II ETAP), BOISKA DO PLAŻOWEJ PIŁKI RĘCZNEJ I NOŻNEJ, 
PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA ZATORZU, REMONT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,  
BUDOWA CENTRUM WSPIERANIA RODZINY, PRZEBUDOWA UL, STOCZNIOWCÓW, NOWE MIEJSCA 
PARKINGOWE NA CZYŻYKOWIE – TO TYLKO NIEKTÓRE INWESTYCJE REALIZOWANE OBECNIE W TCZEWIE.  
PRZETARGI NA KOLEJNE ZADANIA, M.IN. NA REMONT WIADUKTU W CIĄGU UL. NOWY RYNEK,  
CZY BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO PRZY UL. RETMANSKIEJ – JESZCZE PRZED NAMI.

TCZEW INWESTUJE
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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
Jacek Cherek/MBP w Tczewie

Kącik młodego czytelnika23

12-13 Kultura
Weekend Muzeów z Fabryką Sztuk

16-17 Kultura
Wystawa o Szkole Morskiej
Literatura dostępna…
Do wygrania 4 000 złotych

20 Społeczeństwo
Wyprawki czekają najmłodszych tczewian

4 Społeczeństwo
Radni jednogłośnie  
za Kartą Mieszkańca

Wokół nas
Klaster energii dla gmin  
powiatu tczewskiego

8

18-19 Historia
Towarzystwo „Żegluga Wisła-Bałtyk”
Na plaży

Bezpieczeństwo
Masowe szczepienia w SP 8
Zakaz handlu żywym ptactwem  
na targowisku

10

14 Przedsiębiorczość
Pożyczka OZE
Program Czyste Powietrze
Biznes od kuchni – zobacz relacje

5-7 Inwestycje
Stadion lekkoatletyczny 
Nowe boisko na kanonce
Trwa przebudowa ulic na Zatorzu
Remont zabytkowego gmachu 
biblioteki
Centrum Wspierania Rodziny 
Ul. Stoczniowców – mamy 
wykonawcę remontu
Ul. Kołłątaja – dawny sąd  
na sprzedaż
Ul. Retmańska – działki na sprzedaż

11 Wokół nas
Dotacja na remont kamienicy
Przenośne toalety

Społeczeństwo
Łąki kwietne na tczewskich osiedlach
Dębowa aleja na Bajkowym

9

Ogródki 
gastronomiczne 
– Tczew wspiera 
przedsiębiorców

15 maja ruszą ogród-
ki gastronomicz-
ne, a od 29 maja 

dopuszczalna jest też kon-
sumpcja w lokalach i wy-
dzielonych strefach gastro-
nomicznych, z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.

W Tczewie obowiązują bar-
dzo korzystne stawki opłat 
pobierane od tego typu 
działalności. Od ogródków 
gastronomicznych, ogród-
ków piwnych  na gruntach 
należących do miasta nie 
jest pobierana opłata targo-
wa. Jeśli ogródek  znajdu-
je się na terenie należącym 
do Gminy Miejskiej Tczew 
(poza pasem drogowym), 
właściciele lokali  są jedy-
nie zobowiązani do opłaty 
niewielkiego czynszu dzier-
żawnego za użytkowanie 
terenu. W okresie od kwiet-
nia do października staw-
ka dzierżawy wynosi 1 zł za 
1 m2 miesięcznie.

Aby wesprzeć lokalnych 
przedsiębiorców, miasto 
Tczew już w ubiegłym roku 
znacząco obniżyło wyso-
kość opłat za ogródki ga-
stronomiczne znajdują-
ce się w pasie drogowym. 
Opłata ta wynosi 0,10 zł za 
1 m2 dziennie. 

Małgorzata Mykowska

15 Społeczeństwo
Ogólnopolskie sukcesy uczestników 
ŚDS w Tczewie
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Małgorzata Mykowska

Łącznie ponad 367 tys. 
zł zyska miasto Tczew 
dzięki zwiększeniu 

dofinansowania do dwóch 
projektów realizowanych 
przy wsparciu środków 
z Unii Europejskiej.

Taką decyzję podjął Za-
rząd Stowarzyszenia Ob-
szar Metropolitalny Gdańsk 
– Gdynia – Sopot oraz Za-
rząd Województwa Pomor-
skiego a stosowne anek-
sy do umów zostały pod-
pisane w ostatnich dniach 
kwietnia.

O ponad 215 tys. zł zwięk-
szono dofinasowanie dla 
projektu „Budowa węzła 
integracyjnego Tczew wraz 
z trasami dojazdowymi”. 
Z kolei do projektu „Mia-
sto od – nowa – rewitali-
zacja Starego Miasta i Za-
torza w Tczewie” trafi o po-
nad 151 tys. więcej.

Po tej zmianie aktualne 
wartości projektów przed-
stawiają się następująco:

Większe dofinansowanie  
dla projektów unijnych 

XXXI sesja Rady Miejskiej
27 maja (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 dnia 29 
kwietnia 2021 r.

5. Informacja z działalności Pre-
zydenta Miasta Tczewa za m-c 
maj 2021 r.

6. Informacja z interpelacji zgło-
szonych interpelacji przez rad-
nych w okresie od 29 kwietnia 
do 26 maja 2021 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Przedstawienie protokołu nr 

1/2021 z kontroli przeprowa-
dzonej przez zespół kontrolny 
Komisji Rewizyjnej w Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi w Tcze-
wie, dotyczącej funkcjonowania 
Szkoły w latach 2019-2020.

8. Przedstawienie protokołu nr 
2/2021 z kontroli przeprowadzo-
nej przez zespół kontrolny Komi-
sji Rewizyjnej w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Tczewie dotyczą-
cej funkcjonowania Szkoły w la-
tach 2019-2020.

9. Sprawozdanie z realizacji Pro-
gramu Współpracy Gminy Miej-
skiej Tczew z organizacjami po-
zarządowymi za 2020 r.

10. Informacja o bieżącym utrzy-
maniu zieleni na terenie miasta.

11. Informacja o stanie bezpieczeń-
stwa na terenie miasta Tczewa.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1. zmienia jąca  uchwałę 

w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad przyznawa-
nia i odpłatności za usługi 
opiekuńcze,

12.2. zmienia jąca  uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad od-
płatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych oraz zwrotu wy-
datków za usługi świadczone 
w ośrodkach wsparcia,

13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań 
i wniosków.

14. Wolne wnioski, informacje oraz 
oświadczenia (podziękowania, 
życzenia itp.).

Projekt 
„rewitalizacyjny”
WARTOŚĆ OGÓŁEM  

27 691 214,77
WYDATKI KWALIFIKOWALNE  

26 249 841, 71
DOFINANSOWANIE  

16 948 731,03
Zadania realizowane w ra-
mach rewitalizacji to m.in: 
modernizacja budynków 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Dąbrowskie-
go 6 i Kościuszki 2, budowa 
Centrum Wspierania Rodzi-
ny przy ul. Podgórnej 8, re-
mont ulic Podgórnej i Krę-
tej, wykonanie systemu mo-
nitoringu i oświetlenia wraz 
z poprawą infrastruktury 
drogowej na os. Zatorze, za-
gospodarowanie placu zad-
worcowego na osiedlu Zato-
rze, kładka pieszo-rowero-
wa na Zatorzu, plac zabaw 
z elementami street worko-
ut przy ul. Łąkowej oraz ul. 
Żuławskiej, adaptacja bu-
dynku przy ul. Elżbiety 19 b 
– Rodzinny Klub „Zatorze”.

Projekt „węzłowy”

WARTOŚĆ OGÓŁEM  

41 121 732,10
WYDATKI KWALIFIKOWALNE 

32 962 163,74
DOFINANSOWANIE  

25 366 536,51

Zadania realizowa-
ne w ramach projektu 
to m.in.: budowa par-
kingu 2-poziomowe-
go przy dworcu kole-
jowym, budowa i prze-
budowa ciągów pie-
szo-rowerowych i dróg 
dla rowerów (al. Zwy-
cięstwa, ul. Armii Kra-
jowej, ul. Wojska Pol-
skiego), przebudowa 
ul. Gdańskiej,

Zadania są dofinan-
sowane w z funduszy 
unijnych i realizowa-
ne w ramach Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 
2014-2020.
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Radni jednogłośnie  
za Kartą Mieszkańca

18 maja obchodzili-
śmy 77. rocznicę 
zakończenia bitwy 

pod Monte Cassino.

Była to jedna z najkrwaw-
szych bitew II wojny świa-
towej, w której brali udział 
polscy żołnierze II Korpu-
su Polskiego, dowodzonego 
przez generała Władysława 
Andersa.

W walkach o Monte Cassino 
zginęło ponad 900 polskich 
żołnierzy, 3000 zostało ran-
nych, a ponad 300 zaginęło.

77. rocznica bitwy  
pod Monte Cassino

Wniosek o wsparcie 
dla budownictwa 
czynszowego

Nowelizacja ustawy o nie-
których formach popiera-

nia budownictwa mieszkanio-
wego daje możliwość ubiega-
nia się przez Gminę Miejską 
Tczew o wsparcie dla Tczew-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Mieszkalnictwa.

Wsparcie może być udzie-
lone  na  konkretne  zada-
nie, w wysokości do 10 proc. 
kosztów przedsięwzięcia 
inwestycyjno-budowlanego.

 – W pierwszej kolejności wnio-
sek musi zatwierdzić Rada Miej-
ska – mówi Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa. – Dotyczy 
on inwestycji w rejonie ul. Sado-
wej – pierwszego z trzech plano-
wanych w tym miejscu budyn-
ków wielomieszkaniowych. Bu-
dynek będzie mieścił 34 miesz-
kania, które będą rozdyspono-
wane na zasadzie najmu, z par-
tycypacją mieszkańców, czy-
li na zasadach, na jakich funk-
cjonują mieszkania TBS-ow-
skie. Rozpoczęcie budowy pla-
nowane jest w III kwartale bie-
żącego roku, a lokatorzy wpro-
wadzą się w 2022 r.

Projekt uchwały będzie przed-
miotem obrad Rady Miejskiej 
podczas sesji 27 maja br.

Realizacja przedsięwzięcia przy-
czyni się do istotnego zaspoko-
jenia mieszkaniowych potrzeb 
mieszkańców Tczewa, zwięk-
szenia liczby mieszkań wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego za-
sobu lokali mieszkalnych na wy-
najem realizowanych w ramach 
budownictwa czynszowego i jest 
zgodna z zasadami prawidło-
wej, zbalansowanej gospodarki 
mieszkaniowej – czytamy w uza-
sadnieniu do uchwały.

Planowany koszt realizacji za-
dania wyniesie blisko 9 mln 
zł, zaś wnioskowana wartość 
wsparcia ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa to 10 proc. tej kwoty.

Małgorzata Mykowska

Ze względu na pandemię, 
nie odbyły się miejskie 
uroczystości, ale w imie-
niu mieszkańców, kwia-

t y  p o d  ob e l i s k ie m  bi -
tew II wojny światowej. 
z ł oż y l i  s a mor z ądowc y 
i kombatanci.

Podczas sesji 29 kwiet-
nia radni jednogłośnie 
poparli uchwałę wpro-

wadzającą Kartę Mieszkańca 
Tczewa. Karta zapewni przy-
wileje tym osobom, które  
w Tczewie rozliczają się z po-
datku PIT.

Katalog korzyści wynika-
jących z posiadania Karty 
Mieszkańca Tczewa wpro-
wadzony zostanie odrębną 
uchwałą, będzie on też po-
szerzany w miarę potrzeb. 
Posiadanie Karty pozwoli na 
nieodpłatny lub ulgowy do-
stęp do usług świadczonych 
przez miejskie jednostki orga-
nizacyjne lub osoby prawne. 
Szczegółowy zakres ulg zo-
stanie określony odrębnymi 
przepisami, ale już teraz wia-
domo, że Karta umożliwi tań-
sze podróżowanie autobusa-
mi komunikacji miejskiej, ko-
rzystanie np. z basenu lub in-
nych usług Tczewskiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji. Gdy 
wprowadzone zostaną płatne 
miejsca parkingowe, posiada-

czy Karty Mieszkańca Tcze-
wa obowiązywać będzie ko-
rzystniejsza taryfa.

Do korzystania z progra-
mu będą uprawnione osoby 
spełniające przynajmniej je-
den z warunków:

›› rozliczają podatek docho-
dowy (PIT) w Urzędzie 
Skarbowym w Tczewie  
i jako miejsce zamieszka-
nia podają Tczew, a tak-
że członkowie ich rodzin 
(w rozumieniu art. 6 pkt 

14 ustawy z 12.03.2004 r.  
o pomocy społecznej)

›› rozliczają w Tczewie po-
datek rolny z tytułu  pro-
wadzenia gospodarstwa 
rolnego.

Kartę będą mogły otrzy-
mać także dzieci tych osób 
– do ukończenia przez nie 
18.lub 25. roku życia (mło-
dzież ucząca się) oraz dzieci 
niepełnosprawne (bez ogra-
niczenia wieku) pozostające 
pod opieką rodzica.
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Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Tczewskie Centrum Sportu 

 i Rekreacji

Inwestycja pozwoli wyposa-
żyć obiekt w zaplecze sanitar-
ne, trybuny, miejsca parkin-
gowe, oświetlenie. Planowany 
termin zakończenia inwestycji 

to koniec października 2021 r., 
koszt 2,4 mln zł.
W maju wykonana została sta-
bilizacja koryta pod przyszły 
parking. W tym celu wykorzy-

– Boisko na kanonce będzie 
miało wymiary 30x40m – bę-
dzie to wymiennie jedno bo-
isko do piłki nożnej lub dwa 
do piłki ręcznej – tłumaczy 
Andrzej Błaszkowski, dy-
rektor Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. – Obiekt 
będzie ogrodzony, wyposażo-
ny w bramki, ławeczki, kosze 
na śmieci.

Boisko wymaga wykorytowa-
nia na głębokość 50 cm, a na-
stępnie wysypania żwirem.

Już w czerwcu będą mogli 
z niego korzystać tczewscy za-
wodnicy, ale też ci, którzy ama-
torsko lubią pograć w piłkę.

Stadion lekkoatletyczny  
Wkrótce montaż trybun 

Nowe boisko na kanonce

Na terenie Tczewskiego 
Centrum Sportu i Turystyki 
powstaje boisko do beach 

soccera i plażowej piłki 
ręcznej. Inwestycja ma być 

gotowa z końcem maja.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Sylwia Balda

Zgodnie z harmono-
gramem przebiegają 

prace przy II etapie 
budowy stadionu lek-

koatletycznego przy ul. 
Bałdowskiej.

stano ponad 20 ton cementu. 
Jednocześnie wykonywane są 
fundamenty punktowe pod za-
plecze sanitarno-szatniowe. 
Trwa też remont istniejących 

toalet. Od początku czerwca 
planowany jest montaż trybun 
na łącznie 500 osób oraz kon-
tenerów na szatnie i zaplecze 
sanitarne.

Złożony został wniosek o do-
finansowanie do II etapu bu-
dowy stadionu. Ubiegamy się 
o ponad 900 tys. zł z progra-
mu „Sportowa Polska” reali-
zowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. W I etapie 
inwestycji Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki przyznało nam 
blisko 1 mln zł dofinansowania.

W 2020 r. zakończony został 
I etap budowy stadionu. Po-
wstała wówczas m.in. bieżnia 
lekkoatletyczna oraz sektor 
rzutów z nawierzchnią z trawy 
naturalnej, płyta boiska piłkar-
skiego, wykonano kanalizację 
deszczowej. Boisko otrzyma-
ło certyfikat Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki.
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Remont zabytkowego gmachu biblioteki

Do końca października ma potrwać gruntowna przebudowa 
zabytkowej  siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6. 

Obecnie trwają prace przy realizacji stropów międzykondy-
gnacyjnych, wykonywane są posadzki w pomieszczeniach piw-
nic oraz  termomodernizacja ścian zewnętrznych od środka. 
Zdemontowano wtórne kraty zewnętrzne okienne, rozpoczę-
to montaż stolarki okiennej. Przystąpiono do prac konser-
watorskich na elewacjach ceglanych. Przygotowano wykop 
pod fundamentowanie podszybia windy.

Zadanie, na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew, wykonuje wy-
łonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budownictwa Elek-
troenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. Koszt inwestycji to 
7 mln zł. 

Zadanie jest dofinansowane w z funduszy unijnych i  reali-
zowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitaliza-
cja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.

Małgorzata Mykowska

Centrum Wspierania Rodziny  
– prace wykończeniowe

Przy ul. Podgórnej 8 powstaje Centrum Wspierania Rodzi-
ny.  Kamienica jest przebudowywaną na potrzeby tym-

czasowego, bezpłatnego schronienia dla osób doświadcza-
jących przemocy. 

Zakończone zostały prace elewacyjne, trwa tynkowanie ścian 
wewnątrz budynku, wykonano posadzki, wkrótce rozpoczną 
się prace wykończeniowe.

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

Zadanie jest dofinansowane w z funduszy unijnych i  reali-
zowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitaliza-
cja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.

Małgorzata Mykowska

Trwa przebudowa ulic na Zatorzu

Do końca czerwca powinny się zakończyć prace przy re-
alizacji I etapu przebudowy infrastruktury drogowej na 

os. Zatorze.  Do tego czasu ogłoszony ma być przetarg na 
kolejną część inwestycji.

Projekt związany jest z poprawą stanu dróg, a także obję-
ciem osiedla systemem kamer. I etap inwestycji koncen-
truje się na przebudowie ulic Wilczej, Półwiejskiej, Młyń-
skiej i Prostej. Zadanie obejmuje także przebudowę lub bu-
dowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągo-
wej, gazowej, energetycznej, oświetlenia drogowego oraz 
systemu monitoringu.

Jeśli chodzi o przebudowę sieci  – do wykonania pozosta-
ła regulacja urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej i przypięcie przyłączy, montaż opraw oświetleniowych, 
a także montaż kamer monitoringu i okablowania. W rejo-
nie ulic Prostej i Kolejowej prace drogowe zrealizowane zo-
stały w 60 proc., trwa budowa parkingu, na koniec maja za-
planowano roboty bitumiczne. W ul. Wilczej budowlańców 
czeka wyprofilowanie ulicy i ułożenie kostki. Prace drogo-
we przy ul. Młyńskiej i Półwiejskiej są już na ukończeniu. 

Z ramienia Gminy Miejskiej Tczew, inwestycję prowa-
dzi Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg. 
Wykonawcą jest firma Eurovia, a koszt zadania to bli-
sko 6,3 mln zł.  

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Miasto 
od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Małgorzata Mykowska
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W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca przebudowy 
ulicy Stoczniowców w Tczewie na Os. Staszica.

Pierwszy etap obejmuje ok. 400-metrowy odcinek od skrzyżo-
wania z ul. Okrętową do skrzyżowania z ul Pionierów. W za-
kres prac wchodzi m.in. przebudowa nawierzchni, przebudo-
wa skrzyżowań ul. Stoczniowców z ul. Okrętową i ul. Pionie-
rów, budowa chodników i zjazdów. Przebudowane zostaną in-
stalacje wodociągowe, sanitarne, sieć telekomunikacyjna, ener-
getyczna, oświetlenie.

Na przetarg wpłynęło 5 ofert, firmy zaproponowały ceny od 
2,3 do 2,6 mln zł, które przekraczają zaplanowany budżet. Po 
korekcie budżetu w kwietniu br. zwiększono środki na ten cel 
o blisko 190 tys. zł. Ostatecznie  za najkorzystniejszą uznano 
ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdań-
skiego, które zaproponowało wykonanie zadania za niecałe 2,3 
mln zł. Czas realizacji zamówienia to 120 dni od podpisania 
umowy, czyli koniec września br.

Martyna Link

Ul. Stoczniowców – mamy wykonawcę remontu
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Do sprzedaży przeznaczone zostały  trzy działki przy ul. Ret-
mańskiej na Os. Staszica. Działki przeznaczone są pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną.

Powierzchnie nieruchomości:
›› działka 28/45 – 877 m2 – cena wywoławcza 193 000 zł  

– wadium 20.000,00 zł,
›› działka 28/46 – 743 m2 – cena wywoławcza 164 000 zł  

– wadium 17.000,00 zł,
›› działka 28/47 – 727 m2 – cena wywoławcza 160.000,00 zł 

– wadium 16 000 zł.

W pobliżu dostęp do mediów: kanalizacja, gaz, prąd, woda. W 
sąsiedztwie nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, tereny rekreacyjno- spacerowe. Przetarg odbędzie 
się 15 czerwca, wadium należy wpłacić najpóźniej do 7 czerw-
ca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie, pod numerem telefonu: 58 77 59 316.

Martyna Link

Ul. Retmańska – działki na sprzedaż

Do sprzedaży przygotowany został budynek byłego Sądu Rejo-
nowego przy ul. Kołłątaja 6. Nieruchomość ma powierzchnię 
2152 m2 i jest zabudowana budynkiem o powierzchni 1488,7 
m2, wybudowany w latach 70. XX wieku w technologii trady-
cyjnej. Budynek jest podpiwniczony.

W planie zagospodarowania ten obszar przeznaczony jest pod 
usługi ośrodkotwórcze, obiekty administracji publicznej, finan-
sowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentro-
wane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu.

Przetarg planowany jest w trzecim kwartale br. Rzeczoznawca 
oszacował wartość nieruchomości na 4,8 mln zł.

Małgorzata Mykowska Fo
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Ul. Kołłątaja – dawny sąd na sprzedaż
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Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot

Klaster energii to porozumie-
nie cywilnoprawne, zawierane 
między lokalnymi samorząda-
mi, przedsiębiorcami, inwesto-
rami, dotyczące wytwarzania, 
dystrybucji lub obrotuenergią 
głównie z odnawialnych źródeł 
energii (OZE).

Biuro OMGGS pracuje nad 
koncepcją utworzenia mini-
mum trzech takich podmio-
tów na naszym terenie. Kla-
ster Energii Pelplin jest pierw-
szym z nich.

List intencyjny w celu nawią-
zania współpracy partner-
skiej, w ramach tworzonego 
w powiecie tczewskim Klastra 
Energii Pelplin, został podpi-
sany we 20 kwietnia w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Pelplin, 
które jest liderem Klastra. Sy-
gnowali go: Mirosław Chyła – 
Burmistrz Miasta i Gminy Pel-
plin , Mirosław Augustyn – 
Starosta Tczewski, Adam 
Burczyk – Zastępca Prezy-
denta Miasta Tczew, Tomasz 
Urbański –Zastępca Wójta 
Gminy Tczew, Mirosław Mu-
rzydło – Wójt Gminy Subko-
wy, Piotr Laniecki – Wójt 
Gminy Morzeszczyn oraz ks. 

Andrzej Szopiński – Dyrek-
tor Wydziału Ekonomicznego 
Diecezji Pelplińskiej.

Współpraca uczestników 
Klastra ma doprowadzić do 
osiągnięcia wspólnych ko-
rzyści w obszarze gospodar-
ki niskoemisyjnej, zrówno-
ważonej energii i bezpieczeń-
stwa energetycznego powia-
tu tczewskiego – czytamy w li-
ście intencyjnym.

Podpisanie listu intencyjnego 
otwiera przed liderem moż-
liwość prowadzenia dalszych 
prac organizacyjnych, m.in. 
umowy cywilnoprawnej, okre-
ślającej warunki, zasady oraz 
korzyści dla założycieli klastra.

Główną korzyścią powstania 
klastrów energii (obejmują-
cych do 5 gmin lub wszystkie 
gminy w ramach powiatu) jest 
ekologiczna i tania produkcja 
energii z OZE, ograniczenie 
kosztów jej dystrybucji i lep-
sze zarządzanie energią.

– Ważne są też takie kwestie, 
jak uniezależnienie się od mo-
nopolu dostawców energii 
i wzrost lokalnego bezpieczeń-
stwa energetycznego, a także 

Klaster energii dla gmin  
powiatu tczewskiego

W ramach opracowywanej 
przez Obszar Metropolitalny 

Gdańsk-Gdynia-Sopot 
koncepcji klastrów energii, 

w powiecie tczewskim 
powstanie pierwszy taki 
podmiot. List intencyjny 

w sprawie powołania 
Klastra Energii Pelplin został 

podpisany we wtorek  
20 kwietnia.
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KONCEPCJA KLASTRÓW ENERGII 
NA TERENIE OMGGS

Opracowanie koncepcji powstania 
klastra energii na danym terenie 

to pierwszy krok w stronę 
pozyskania środków m.in. 

z unijnego Funduszu Odbudowy. 
W ramach Instrumentu na Rzecz 

Odbudowy i Zwiększania 
Odporności do Polski ma trafić 

ponad 23,9 mld euro dotacji 
i ponad 34,2 mld euro pożyczek. 

Ogromna część środków z tego 
pakietu będzie przeznaczana 

właśnie na odnawialne źródła 
energii, energetykę i środowisko.

Do wspólnej inicjatywy pt. 
„Opracowanie Koncepcji 

stworzenia Klastra Energii na 
terenie Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot” zgłosiły 
się 54 metropolitalne miasta, 

gminy i powiaty.

Koncepcja obejmuje rozpoznanie, 
zbadanie potencjałów, analizę 

wariantową, finansową 
i organizacyjną oraz rekomendacje 

dotyczące wyboru optymalnego 
wariantu.

troska o środowisko natural-
ne – mówi Mariusz Sadłow-
ski, koordynator ds. energety-
ki i środowiska OMGGS. – Dla 
członków klastra oznacza to 
przede wszystkim mniejsze ra-
chunki za energię elektryczną.

– Metropolitalna koncepcja 
wiąże się z diagnozą stanu 
obecnego, badaniem poten-
cjałów energetycznych każ-
dej jednostki samorządu te-
rytorialnego, przystępującej 
do inicjatywy z uwzględnie-
niem zróżnicowania pomię-
dzy terenami wiejskimi i miej-
skimi oraz analizą możliwych 
rozwiązań w perspektywie do 
2025 i 2030 roku wraz z har-
monogramem, rolami i opisem 
źródeł finansowania – dodaje 
Mariusz Sadłowski.

Dokument gotowy będzie do 
końca września 2021 r., tak aby 
koncepcja umożliwiła ubiega-
nie się m.in. o środki finanso-
we w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy (KPO) oraz projek-
tu strategicznego pn. „Pomor-
ski Archipelag Wysp Energe-
tycznych” zakładanego w pro-
jekcie Regionalnego Programu 
Strategicznego (RPS).



9BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWASPOŁECZEŃSTWO

Łąki kwietne  
na tczewskich osiedlach

Tczew coraz bardziej 
zielony. Już widać, 
że przyjęły się sadzon-

ki dębów posadzone jesienią 
na Os. Bajkowym.

Powstała tam alejka 50 
drzew. – Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej 
zaproponowało, aby w ten 
sposób uhonorować 50-le-
cie działalności – mówi 
Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa. – Zrealizo-
waliśmy ten pomysł, bo to 
miejsce, które będzie służy-
ło nam wszystkim. Dzięki 
temu Tczew jest coraz bar-
dziej przyjazny mieszkań-

Dębowa aleja na Bajkowym

Miasto pomaga 
działkowcom 
w sfinansowaniu 
odbioru odpadów
Działki ogrodnicze to zielone 
płuca miasta, mamy ich w Tcze-
wie ok. 150 ha, a samych dzia-
łek prawie 3,5 tys. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom działko-
wiczów a jednocześnie działa-
jąc w celu wyeliminowania pro-
blemu dzikich wysypisk, Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, podobnie jak w po-
przednich latach, wyszedł z ini-
cjatywą pokrycia kosztów:

›› wyposażenia każdego z 12 
zespołów Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych w konte-
ner na odpady komunalne 
o pojemności 7 m³

›› dwukrotnego odbioru i za-
gospodarowania odpa-
dów komunalnych zebra-
nych w kontenerach przez 
użytkowników ogrodów 
działkowych

Inicjatywa ta skierowana jest 
wyłącznie do Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych, które wcze-
śniej zawarły umowy na odbiór 
odpadów komunalnych i po-
siadają już pojemniki na od-
pady komunalne oraz złożyły 
wniosek do Urzędu Miejskie-
go w Tczewie wraz z załączoną 
kopią umowy. Akcja potrwa od 
czerwca do sierpnia b.r.

Zgodnie z regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku obo-
wiązującym na terenie Tczewa, 
na jeden ogród musi przypadać 
co najmniej 30 litrów pojem-
ności pojemnika, przy często-
tliwości odbierania odpadów 
1 raz na tydzień, przy czym dla 
zespołu ogrodów zlokalizowa-
ny musi być jeden lub kilka po-
jemników o łącznej pojemno-
ści zbliżonej do iloczynu liczby 
ogrodów działkowych i litrażu 
przypadającego na jeden ogród. 
W okresie poza sezonem wege-
tacyjnym (od listopada do mar-
ca) dopuszcza się zmniejszenie 
wielkości pojemników propor-
cjonalnie do ilości wytwarza-
nych odpadów komunalnych 
zmieszanych.

Małgorzata Mykowska

com, mamy coraz więcej 
zieleni i miejsc zachęcają-
cych do spacerów i rekreacji.
Niedaleko nowej alei dę-
bowej, kilka lat temu pra-

cownicy firmy Eaton posa-
dzili graby. To również była 
inicjatywa związana jubile-
uszem firmy. Dzisiaj graby 
pięknie rosną.
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Łąki kwietne to popular-
ny w wielu miasta spo-
sób na poprawę estety-

ki oraz stanowią element ma-
łej retencji, uniemożliwiając 
nadmierne wyparowywanie 
wody z gleby.

Roślinność łąkowa stanowi 
naturalne siedlisko poży-
tecznych owadów i innych 
drobnych zwierząt. Jest to 
też ekologiczne rozwiąza-
nie, antysmogowe, gdyż łąki 
kwietne pochłaniają dwutle-
nek węgla i oczyszczają po-
wietrze z pyłu.

W najbliższym czasie łąka 
kwietna składająca się 
z barwnych, kwitnących ro-
ślin jednorocznych, traw i by-
lin ma powstać na skrzyżowa-
niu ul. Głowackiego z ul. For-
sterów na Os. Witosa, która 
zajmuje łącznie ponad 1000 
m². Podłoże zostanie wyrów-
nane, oczyszczone z gruzu, 
wzbogacone warstwą ziemi 

urodzajnej. Nasiona to spe-
cjalna mieszanka ok. 30 ga-
tunków i odmian roślin jed-
norocznych i wieloletnich, 
m.in. chaber, bławatek, na-
gietek lekarski, facelia błękit-
na, łubin żółty, mak, rumian, 
gipsówka, krwawnik, stokrot-
ka, koniczyna biała oraz inne. 
Planuje się jedno koszenie 

po zakończeniu sezonu we-
getacyjnego, aby umożliwić 
naturalne rozsiewanie się 
nasion roślin jednorocznych.

Planuje się powstanie kolej-
nej łąki w sąsiedztwie ul. To-
polowej na Suchostrzygach. 
Niewykluczone, że w przy-
szłości będzie ich więcej.

Już w 2018 r. na Suchostrzygach powstał motyli ogród, gdzie posadziliśmy 
rośliny zwabiające te piękne owady

Martyna Link
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Wkwietniu 2021 r. 
tczewska Straż 
Miejska odnoto-

wała 668 interwencji, w tym 
349 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli in-
stytucji, 319 – pozostałych, 
w tym zgłoszonych przez dy-
żurnych Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie i inter-
wencje własne strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy 
miejscy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 23 inter-
wencje własne oraz 24 zle-
cone (przez administra-
cje i mieszkańców osie-
dli, dyżurnych SM), nało-
żyli 5 mandatów karnych 
w wysokości łącznie 350 
zł, wystawili 4 wezwania 
dla sprawców wykroczeń 
drogowych oraz 11 osób 
pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskie-
go i Zatorzu dzielnico-
wi podjęli 36 interwen-
cji własnych oraz 47 zle-
conych, nałożyli 5 man-
datów karnych na łączną 
kwotę 400 zł, wystawili 
29 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 12 
osób pouczyli.

Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Tczewie, 
w związku z opubliko-

waniem w Dzienniku Urzę-
dowym Woj. Pomorskiego 
(Poz. 1480) Rozporządze-
nia Wojewody Pomorskie-
go z dnia 21 kwietnia 2021 r., 
zmieniającego Rozporządze-
nie Wojewody Pomorskie-
go z dnia 12 marca 2021 r. 
w sprawie zwalczania oraz 
zapobiegania wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) 

Powszechny Punkt Szczepień 
w SP nr 8 w Tczewie roz-

począł swoją działalność 26 
kwietnia Punktualnie o 13.00 
rozpoczęły się pierwsze szcze-
pienia. Dziennie może być 
szczepionych nawet 400 osób 
– wszystko zależy od dostęp-
ności szczepionek. Strażnicy 
Miejscy zabezpieczają wej-
ście do budynku, udzielają 
niezbędnych informacji, po-
magają wypełnić ankietę oraz 
sprawdzają czy osoby po scze-
pieniu nie wymagają pomocy 
medycznej.

Punkt powstał we współpra-
cy z samorządem Powiatu 
Tczewskiego, Miasta Tczewa 
oraz Gminy Wiejskiej Tczew. 
Całość koordynuje spółka 
Szpitale Tczewskie. Czynny 
jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 13.00 do 
18.00. Mieszkańcy wpusz-
czani są w grupach po ok. 
10 osób.

Strażnicy miejscy zostali po-
informowani przez miesz-

kańca o nielegalnym wysypi-
sku. Porzucone śmieci zalega-
ły na ulicy Za Portem. Po zlo-
kalizowaniu sterty odpadów, 
funkcjonariusze stwierdzili, 
że są wśród nich m.in. opo-
ny, worki ze śmieciami oraz 
plastikowe butelki po płynach 
eksploatacyjnych (mogące 
stanowić zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego).

Funkcjonariuszom udało się 
ustalić sprawcę wykrocze-
nia, którego ukarano man-
datem karnym i zobowiąza-
no do uprzątnięcia terenu. 
Mundurowi przypominają, 
że za zaśmiecanie miejsc pu-
blicznych oraz usuwanie od-
padów z terenu swojej nieru-
chomości w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami 
grozi grzywna w wysokości do 
pięciu tysięcy zł.

Masowe szczepienia 
w tczewskiej „ósemce”

Dzikie wysypisko  
– sprawca ukarany

Zakaz handlu żywym 
ptactwem na targowisku

na terenie woj. pomorskie-
go informuje, że: na obsza-
rze zagrożonym zakazu-
je się gromadzenia drobiu 
i innych ptaków żyjących w 
niewoli – na targach, poka-
zach, wystawach i imprezach 
kulturalnych.

W związku z bardzo dyna-
micznie rozwijającą  się sy-
tuacją epidemiczną związa-
ną z grypą ptaków i zagro-
żeniem rozprzestrzeniania 
się choroby, Powiatowy Le-

karz Weterynarii w Tczewie 
zwrócił się do prezydenta 
miasta o natychmiastowe za-
kazanie, do odwołania, han-
dlu żywym drobiem i ptac-
twem ozdobnym na terenie 
targowiska miejskiego zlo-
kalizowanego przy ul. Tar-
gowej 1 oraz o aktywną po-
moc w uniemożliwieniu pro-
wadzenia tego typu obrotu 
na terenie miasta Tczewa 
w sposób niekontrolowany 
(„na dziko”).

Straż Miejska w kwietniu
 Na Starym Mieście i Czy-

żykowie dzielnicowi pod-
jęli 40 interwencji wła-
snych oraz 161 zleco-
nych, nałożyli 6 manda-
tów karnych na łączną 
kwotę 350 zł, wystawili 
8 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 
12 osób pouczyli.

 Interwencje dzielnico-
wych dotyczą głównie 
spraw porządkowych, 
spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, 
wykroczeń drogowych.

›› Doprowadzono do usunię-
cia długo nieużytkowane-
go pojazdu (wraku) – Da-
ewoo z ul. Targowej.

›› Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano mate-
riały z monitoringu doty-
czące: znieważenia funk-
cjonariusza (15 kwietnia), 
uszkodzenia mienia (20 
kwietnia), kradzieży mie-
nia (21 kwietnia), kolizji 
drogowych (21, 30 kwiet-
nia), czynności dotyczą-
cych pożaru (21 kwietnia), 
zagrożenia w ruchu dro-
gowym (21 kwietnia), kra-
dzieży pojazdu (22 kwiet-

nia), oszustwa „na poli-
cjanta” (30 kwietnia).

›› W związku z epidemią 
Covid-19 mieszkańcom 
przebywającym na kwa-
rantannie lub w izola-
cji przekazano 4 pakiety 
żywnościowe. Na bieżąco 
zwracano uwagę miesz-
kańcom, aby w miej-
scach publicznych stoso-
wali się do zaleceń zwią-
zanych z ochroną epide-
miczną. Ponadto, funk-
cjonariusze Straży Miej-
skiej zabezpieczają punkt 
powszechnych szczepień 
przeciw Covid-19, funk-
cjonujący od 26 kwiet-
nia w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 8.

›› Przeprowadzono dzia-
łania dotyczące egze-
kwowania od właścicieli 
psów niezgodnego z prze-
pisami wyprowadzania 
czworonogów i sprząta-
nia po nich. Przeprowa-
dzono 11 interwencji. Na-
łożono 1 mandat karny 
w wysokości 100 zł, po-
uczono 1 osobę, 3-krot-
nie zgłaszano do schro-
niska informacje o psach 
bez opieki.
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Małgorzata Mykowska

WOKÓŁ NAS

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
drugie piętro, został wywieszo-
ne zostały:

›› wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gmi-
ny Miejskiej Tczew, prze-
znaczonej do oddania w 
najem w drodze bezprze-
targowej lokalu biurowe-
go w Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie przy ul. Obroń-
ców Westerplatte 3, o po-
wierzchni 12,87 m2, w celu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

›› wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, przezna-
czonej do oddania w najem 
w drodze bezprzetargowej 
części ściany frontowej hali 
targowej nr I na targowisku 
przy ulicy Franciszka Żwir-
ki w Tczewie, o powierzch-
ni sześciu metrów kwadra-
towych, w celu posadowie-
nia reklamy – banera.

Od początku maja  
w różnych dzielni-
cach miasta usta-

wiono przenośne toalety, 
tzw. toi-toi. 

Toalety stanęły w ośmiu 
punktach:
›› na terenie niecki 

czyżykowskiej
›› na Suchostrzygach  

– w pobliżu skweru  
przy fontannie,  
przy ul. Żwirki

›› na Os. Bajkowym  
– przy rowerodromie

›› w sąsiedztwie skate-
-parku przy ul. Wojska 
Polskiego

›› na parkingu przy  
ul. Obr. Westerplatte

›› na parkingu  
przy ul. Łaziennej

›› na Os. Górki – w rejo-
nie skweru 750-lecia

›› na Os. Staszica w pobli-
żu boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 8.

W tych miejscach toalety 
znajdować się będą do koń-
ca października. Są one bez-
płatne i wyposażone w umy-

Do Urzędu Miejskiego 
wpłynął tylko jeden 
wniosek o przyznanie 

w tym roku dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdują-
cych się na terenie admini-
stracyjnym miasta Tczewa. 
Wnioskodawcy otrzymają 
30 tys. zł.

Termin składania wniosków 
upływa 10 stycznia każde-
go roku. Po ich rozpatrze-
niu Rada Miejska podejmuje 
uchwałę o przyznaniu i wy-
sokości dotacji.

W tym roku złożony został 
wniosek Wspólnoty Miesz-
kaniowej Nieruchomości 
przy Pl. Hallera 15 w Tcze-
wie o przyznanie dotacji 
na remont elewacji fronto-
wej I kondygnacji budynku 

przy pl. Hallera 15 w Tcze-
wie. Złożony wniosek doty-
czy obiektu, który znajduje 
się na obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków. Jest 
to już czwarty etap remon-

tu, również na te realizowa-
ne w ubiegłych latach wspól-
nota otrzymała wsparcie od 
miasta.

Budynek objęty jest ochro-
ną konserwatorską, któ-
ra umożliwia ubieganie się 
o dotację zgodnie z obowią-
zującymi na terenie miasta 
Tczewa zasadami. Po anali-
zie ww. wniosku, a także bio-
rąc pod uwagę środki finan-
sowe będące do dyspozy-
cji, a także walory zabytko-
we i architektoniczne obiek-
tów, zakres i znaczenie prze-
prowadzenia planowanych 
prac dla stanu techniczne-
go obiektu oraz wizerun-
ku miasta, zaproponowano 
przyznanie dotacji w wyso-
kości 30 000 zł), nie więcej 
jednak niż 50 proc. rzeczy-
wistego, udokumentowane-
go kosztu prac.

Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie podczas kwiet-
niowej sesji Rady Miejskiej.

W kwietniu oddane zostały ko-
lejne miejsca parkingowe przy 
ul. Tetmajera na os. Czyżyko-
wo.  Zbudowanych zostało 6 
nowych miejsc postojowych, 
w tym jedno dla osób niepeł-
nosprawnych. Koszt inwesty-
cji to 22 tys. zł.

Dwa lata temu, w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego, przy 
ul. Tetmajera również  wyko-
nany został niewielki parking 
na 9 miejsc. 

Dotacja na remont kamienicy

Przenośne toalety

walki, płyny do dezynfekcji, 
mydło, ręczniki papierowe  
i papier toaletowy. 

Ponadto, całoroczne toale-
ty funkcjonują na Bulwa-
rze Nadwiślańskim i przy ul. 
Kard. Wyszyńskiego.
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Całoroczna toaleta na tczewskim bulwarze

Kamienica przy pl. Hallera 15
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Ul. Tetmajera  
– więcej miejsc 
postojowych
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Weekend Muzeów

Sporym zainteresowaniem cie-
szyła się gra miejska z udzia-
łem rekonstruktorów repre-
zentujących różne epoki hi-
storyczne. Na ulicach Starego 
Miasta pojawili się m.in. Krzy-
żacy, żołnierze z armii same-
go cesarza Napoleona, damy 
dworu, bracia kurkowi, a w ka-
mienicy przy ul. Podmurnej 
12 na uczestników gry czekał 
marynarz. W tym momencie 
warto zaznaczyć, że kilka tygo-
dni temu w placówce Fabryki 
Sztuk pojawiła się nowa wy-
stawa opowiadająca o powsta-
niu Szkoły Morskiej w Tczewie 

i jej dziesięcioletnim funkcjo-
nowaniu, przed przeniesie-
niem do Gdyni.

Z kolei dziedziniec przy ul. 30 
Stycznia 4 wypełniły plenero-
we pracownie rzemieślnicze. 
Fabryka Sztuk gościła garnca-
rza, szewca, kowala, szklarza, 
zielarza i plecionkarkę. Można 
było ulepić garnek czy dzbanek 
oraz wysłuchać fascynujących 
opowieści o tajnikach poszcze-
gólnych rzemiosł.

Dzieci wzięły udział w warszta-
tach malowania na szkle oraz 
pisały gęsim piórem w śre-

Tekst:
Małgorzata Kruk 

Fabryka Sztuk

Zdjęcia:
Rafał Grzenkowski

W tym roku Fabryka Sztuk, 
wzorem innych instytucji, 
zamiast Europejskiej Nocy 

Muzeów zorganizowała 
Weekend Muzeów. 15 i 16 

maja tczewianie i turyści 
skorzystali z licznych 

atrakcji. Przewodnicy opro-
wadzali po wystawie „Ze 
Skultetem i Kopernikiem 

przez XVI wiek”, której 
komisarzem jest Józef 

Ziółkowski. Indywidualnie 
można było zwiedzić dwie 
wystawy sztuki współcze-

snej: obrazy uderzające siłą 
swoich barw autorstwa 

Iwony Szpak-Pawłowskiej, 
profesor UMK w Toruniu 

oraz fotografie Wojtka Mo-
skwy, opatrzone autorskim 

komentarzem.

dniowiecznym skryptorium. 
Sporo frajdy dostarczyły też 
pamiątkowe zdjęcia wykona-
ne dzięki nowej fotobudce, któ-
ra jest już stałym elementem 
wyposażenia siedziby głów-
nej placówki.

Weekend Muzeów miał rów-
nież wirtualną odsłonę. Te-
mat przewodni wydarzenia 
dotyczył 761. urodzin naszego 
miasta. Tczew ma długą i bo-
gatą historię, którą można po-
znać poprzez pryzmat artefak-
tów zgromadzonych w różnych 
instytucjach. Pokazane one 
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z Fabryką Sztuk

zostały w filmach dostępnych 
na fanpage’u i kanale YouTu-
be Fabryki Sztuk.

W Archiwum Państwowym 
w Gdańsku znajduje się naj-
ważniejszy dokument w dzie-
jach Tczewa, czyli przywilej 
z 1260 roku potwierdzający 
jego lokację. Z kolei Miejska 
Biblioteka Publiczna może po-
chwalić się m.in. siedemnasto-
wiecznymi zbiorami: planem 
bitwy pod Tczewem, jaka roze-
grała się w 1627 roku w okresie 
wojen polsko-szwedzkich oraz 
dwoma miedziorytami uka-
zującymi nadwiślański gród. 
W Fabryce Sztuk można po-
dziwiać dziewiętnastowiecz-

ne pamiątki związane z budo-
wą mostu przez Wisłę: tabli-
cę okolicznościową oraz kap-
sułę czasu. Oczywiście muze-
aliów i archiwaliów tematycz-
nie związanych z naszym mia-
stem jest znacznie więcej, co 
należy podkreślić.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć, że atrakcją wydarze-
nia był transmitowany na żywo 
koncert online zespołu Cu-
arteto Re!Tango, który two-
rzą klasycznie wykształceni 
muzycy: Paweł A. Nowak – 
bandoneon, Łukasz Perucki – 
skrzypce, Paweł Zawada – for-
tepian i Sebastian Wyszyński 
– kontrabas.
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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

O Pożyczkę OZE mogą 
ubiegać się nie tylko przed-
siębiorcy, ale i inni inwe-
storzy, w tym rolnicy, jed-
nostki samorządu tery-
torialnego i ich jednostki 
organizacyjne czy też in-
stytucje, chcące wybudo-
wać na terenie wojewódz-
twa pomorskiego instala-
cję OZE w celach zarob-
kowych (np. farmy foto-
woltaiczne, biogazownie), 

Pożyczka OZE

jak i w celu oszczędności na 
kosztach energii elektrycznej 
i cieplnej (panele fotowolta-
iczne, pompy ciepła, kolekto-
ry solarne, kotłownie na bio-
masę). W przypadku elek-
trowni wodnych finansowa-
ne mogą być jedynie wydat-
ki na ich modernizację. Do-
puszcza się także wsparcie 
przebudowy lub rozbudowy 
dystrybucyjnej sieci elektro-
energetycznej jako element 
wspieranego projektu OZE.

Maksymalna kwota Pożyczki 
OZE to 15 mln zł, z okresem 
spłaty do 15 lat. Nie ma ogra-
niczenia co do minimalnej 
kwoty pożyczki czy też wiel-
kości instalacji. W przypad-
ku instalacji do 50kW obo-
wiązuje uproszczona proce-
dura aplikowania o pożyczkę. 
Nabór wniosków prowadzo-
ny jest w trybie ciągłym, do 
wyczerpania środków.

Pożyczka OZE oprocento-
wana jest na zasadach ryn-
kowych lub na warunkach 
korzystniejszych niż rynko-
we. Oprocentowanie w ska-
li roku na warunkach ryn-
kowych wynosi od 0,75 i jest 
uzależnione od oceny kredy-
towej inwestora oraz propo-

Program jest przeznaczo-
ny dla właścicieli i współ-
właścicieli domów jedno-
rodzinnych, lub wydzielo-
nych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą.

INFORMACJE I WNIOSKI:

›› czystepowietrze.gov.pl 
tel. 22 340 40 80

PUNKT KONSULTACYJNY  
DLA MIESZKAŃCÓW TCZEWA 

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3,  
I piętro

poniedziałek 9.30-15.30  
czwartek 12.30-16.30,  
tel. 58 777 53 41, 58 777 53 42

Wszelkie wizyty związane 
ze złożeniem wniosku o do-
finansowanie wymagają 
wcześniejszego umówienia 
z uwagi na wymagane we 
wniosku dane dot. nieru-
chomości i zakresie wspar-
cia w programie.

Przegapiłeś nasze spotka-
nie online? Nic straconego! 
Możesz zobaczyć rozmowy 
z naszymi gośćmi jeszcze 
raz. Nagraliśmy nasze spo-
tkania aby można było je 
odtworzyć po każdym wy-
darzeniu. Bądź na bieżąco 
i zasubskrybuj nasz kanał 
Domu Przedsiębiorcy na 
serwisie YouTube!

›› youtube.com/channel/
UC2uMtS1MZgBMmgp 
_XDrfmxQ/videos

nowanych zabezpieczeń spła-
ty pożyczki.

W przypadku spełnienia wa-
runków preferencji i możli-
wości skorzystania przez in-
westora z pomocy publicznej 
Pożyczka OZE udzielana jest 
z oprocentowaniem: 0,50 
proc. w skali roku w przypad-
ku spełnienia jednego kry-
terium preferencji lub 0,25 
proc. w skali roku w przy-
padku spełnienia dwóch lub 
więcej kryterium  preferencji.

Pomorski Fundusz Pożycz-
kowy Sp. z o.o. nie pobiera 
opłat i prowizji związanych 
z udostępnianiem oraz ob-
sługą Pożyczki OZE.

Pożyczka dostępna jest z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.  

KONTAKT: 

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3,  
I piętro pok. 13, tel. 607 927 167 
biurotczew@pfp.gda.pl

DORADCA KLIENTA: 
Natalia Langowska 
nlangowska@pfp.gda.pl 

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 

prowadzi nabór wniosków 
na Pożyczkę OZE na finan-

sowanie instalacji, wraz 
z infrastrukturą służącą 
przyłączeniu źródła do 
sieci, wytwarzających 

energię elektryczną lub 
cieplną (również energię 

elektryczną i cieplną 
w procesie kogeneracji) 

z nośników odnawialnych, 
wykorzystujące: biogaz, 

biomasę, słońce, energię 
ziemi oraz wodę. Na 

wsparcie przeznaczonych 
zostanie prawie 60 mln zł 
ze środków unijnych oraz 

budżetu państwa.

Krystian Jendrzejewski 

Biznes od kuchni  
– zobacz  
ponownie relacje  
ze spotkań online!

Program  
Czyste Powietrze 
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– Swego czasu ŚDS otrzy-
mał również statuetkę Przy-
jaciół Zaczarowanego Ptasz-
ka. Statuetka jest symbolem 
rodzącego się talentu, któ-
ry rozwija się, gdy jest oto-
czony życzliwością i pomo-
cą. Dzięki regularnie stoso-
wanej arteterapii uczestni-
cy wciąż odkrywają swoje 
zdolności – mówi Gabrie-
la Brządkowska, dyrektor 
ŚDS w Tczewie.
To już nie pierwszy raz, kie-
dy ŚDS miał możliwość oso-

bistego spotkania z Anną 
Dymną i promowania mia-
sta Tczewa na krakowskiej 
scenie. Tym razem Pani Da-
nuta Puchowska z ŚDS przy 
ul. Nowowiejskiej 18 zdoby-
ła II nagrodę w Ogólnopol-
skim Konkursie Poezji „Sło-
wa, dobrze że jesteście” orga-
nizowanym przez wspomnia-
ną krakowską fundację. Zbiór 
jej pięciu wierszy został doce-
niony spośród kilkuset zgło-
szeń. Ponadto nasi tczewscy 
seniorzy spełniają marzenia 

Ogólnopolskie sukcesy 
uczestników ŚDS

i odnoszą ogromne sukcesy 
dzięki aktywizacji w ŚDS przy 
ul. Niepodległości 10. Wyjąt-
kowa forma sztuki teatral-
nej w ich wykonaniu o tytu-
le „Wezwij mnie” zdobyła za-
szczytne II miejsce w Ogól-
nopolskim Przeglądzie Te-
atralno-Muzycznym Alber-
tiana organizowanym przez 
fundację Mimo Wszystko. Ta 
wzruszająca artystyczna for-
ma wyrazu zachęca do chwi-
li refleksji nad tym co w życiu 
cenne i ważne.

Laureaci Przeglądu Teatralno-Muzycznego Albertiana – grupa aktorska „Przyjaciele”

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tczewie

Od wielu lat Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

w Tczewie, jako instytucja 
mająca na celu wsparcie 

i aktywizację osób niepeł-
nosprawnych, współpracu-
je z Fundacją Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko”.

Tegoroczna laureatka II miejsca Konkursu „Słowa, dobrze że jesteście” 
Danuta Puchowska 

Trwa Narodowy  
Spis Powszechny
Trwa Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Miesz-
kań. Spis potrwa do 30 wrze-
śnia, jest obowiązkowy, a jego 
podstawową formą jest samo-
spis. Samodzielnie można się 
spisać wchodząc na stronę:

››  spis.gov.pl
Tam również znajdują wszel-
kie informacje na temat akcji 
spisowej.

Osobom starszym lub potrze-
bującym wsparcia, które nie 
są w stanie samodzielnie do-
konać samospisu przez Inter-
net, zalecamy dokonanie spi-
su poprzez infolinię spisową:

22 279 99 99
lub poczekać aż skontaktuje 
się z nimi rachmistrz spisowy.

Przed rozpoczęciem spisu war-
to przygotować następujące 
dane: data urodzenia, numer 
PESEL, nazwisko rodowe mat-
ki, wielkość mieszkania, rodzaj 
ogrzewania, liczba pomiesz-
czeń z oknem.

Osoby, które chciałyby się 
spisać samodzielnie, a nie 
mają dostępu do Internetu, 
mogą skorzystać z komputera 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie 
(pl. Piłsudskiego 1) lub w Urzę-
dzie Gminy Tczew (ul. Lecha 
12). Z uwagi na sytuację epide-
miczną, prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie wizyty w Urzędzie 
Miejskim w Tczewie pod nu-
merem tel. 58 77 59 307.

Obowiązkiem spisowym są 
objęte:

›› osoby fizyczne stale zamiesz-
kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących 
mieszkaniami na terenie Pol-
ski, osoby fizyczne niemają-
ce miejsca zamieszkania;

›› mieszkania, budynki, obiek-
ty zbiorowego zakwatero-
wania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Małgorzata Mykowska
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To opowieść o początkach 
szkolnictwa morskiego w Tcze-
wie. Dnia 17 czerwca 1920 roku 
powołano pierwszą w kraju 
szkołę kształcącą przyszłą ka-
drę dla morza. Przez 10 lat pla-
cówka mieściła się w Tcze-
wie, później przeniesiono ją 
do Gdyni.

Atrakcją ekspozycji jest multi-
medialna rozmowa kmdra inż. 
Antoniego Garnuszewskiego 
– pierwszego dyrektora Szko-
ły Morskiej oraz por. Tade-
usza Ziółkowskiego – komen-
danta statku szkoleniowego 
„Lwów”, który był pierwszym 
polskim statkiem przekracza-
jącym równik.

Wystawa o Szkole Morskiej
WYSTAWA 

„Z TCZEWA NA MORZA  
I OCEANY”

KURATOR:  
Józef Ziółkowski

ARANŻACJA:  
Natalia Kuśmierczuk  
Emilia Kalinowska

Tczew, ul. Podmurna 12

›› poniedziałek-piątek, 
godz. 8.00-18.00

›› soboty, niedziele, święta  
godz. 10.00-18.00

›› przerwa na dezynfekcję: 
12.00-12.15, 14.00-14.15, 
16.00-16.15

›› ostanie wejście: 45 minut  
przed zamknięciem

zwiedzanie w reżimie 
sanitarnym  
(dystans, dezynfekcja,  
maseczki, limit zwiedzających)

WSTĘP BEZPŁATNY!

Fabryka Sztuk

Fabryka Sztuk zaprasza 
do zwiedzania wystaw 

stałych i czasowych. Nową 
propozycją jest ekspozycja 

„Z Tczewa na morza i oceany” 
dostępna w kamienicy przy 

ul. Podmurnej 12. 
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Literatura dostępna…

T rwa ósma już edycję 
konkursu fotograficz-
nego: „Cztery pory roku 

w Tczewie – kalendarz 2022”. 
Organizatorem konkursu jest 
Prezydent Miasta Tczewa, a do 
wygrania 4 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edy-
cjach, zdjęcia powinny przed-
stawiać Tczew w czterech po-
rach roku, pokazywać pozy-
tywne zmiany zachodzące 
na przestrzeni lat oraz zachę-
cać do odwiedzenia naszego 
miasta. Zdjęcia nie muszą być 
wykonane w 2021 r., ale po-
winny przedstawiać stan ak-
tualny. Zwycięskie prace po-
służą do wykonania kalenda-
rza na 2022 rok.

Konkurs ma charakter otwar-
ty. Prace konkursowe wraz z 
kartą zgłoszenia należy prze-
słać na adres: sniegula@
um.tczew.pl lub dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego (Biuro 
Rzecznika Prasowego) do 15 

października 2021 r. z dopi-
skiem „Konkurs fotograficzny”.

Prace konkursowe powin-
ny być dostarczone w postaci 
plików cyfrowych o rozdziel-
czości przynajmniej 300 dpi, 

dłuższym boku 45 cm, w stan-
dardzie RGB lub w skali sza-
rości e-mailem lub na elek-
tronicznym nośniku danych. 
Dodatkowo można też dołą-
czyć odbitki na papierze foto-
graficznym w formacie 30×20 
cm. Każdy uczestnik zgłasza 
od 4 do 8 fotografii pozio-
mych, w proporcji 2×3 (4×6), 
uwzględniających wszystkie 
pory roku. Prace konkurso-
we należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz opi-
sem zdjęcia, uwzględniającym 
porę roku, datę i miejsce jego 
wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kar-
tę zgłoszenia i regulamin moż-
na otrzymać również w Biurze 
Rzecznika Prasowego Urzędu 
Miejskiego.

Do wygrania 4 000 złotych 
„Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2022”

Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Studiujesz, pracujesz 
naukowo, a może po prostu 

pragniesz poszerzyć swoje 
horyzonty? Zainteresowa-
nych literaturą popularno-

naukową zapraszamy do 
Czytelni Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Tczewie, 
która z uwagi na obostrzenia 

pandemiczne proponuje 
czytelnikom wypożyczenia 

krótkoterminowe i udostęp-
nia publikacje do domu.

Czytelnia posiada bogaty księ-
gozbiór literatury naukowej 
i popularnonaukowej z róż-
nych dziedzin wiedzy – pe-
dagogika i socjologia, pra-
wo i administracja, organi-
zacje i zarządzanie, medy-
cyna i psychologia, ekono-

mia, i in. Zbiory biblioteczne 
z uwagi na zapotrzebowanie 
czytelnicze są systematycznie 
uzupełniane nowościami wy-
dawniczymi, w szczególności 
z zakresu nauk humanistycz-
nych. W ofercie dla studen-
tów znajdują się podręczniki 

akademickie do prac dyplo-
mowych, pomoc w wyszuki-
waniu źródeł bibliograficznych 
na dany temat oraz wypożycze-
nia międzybiblioteczne.

Czytelnicy mogą skorzystać 
z literatury popularnonauko-
wej składając drogą telefonicz-
ną lub mailową zamówienie 
na publikacje dostępne w ka-
talogu on-line. 

572-779-196 
›› mbp.tczew.pl
›› czytelnia@biblioteka.tczew.pl

Książki należy odbierać w no-
wym budynku ks iążnicy 
tczewskiej przy ul. Kościusz-
ki 2 na Starym Mieście od po-
niedziałku do piątku w godz. 
10.00-18.00, w ścisłym reżimie 
sanitarnym. Zapraszamy 
serdecznie.

Małgorzata Mykowska
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Przedsiębiorstwo armator-
skie z siedzibą w Tczewie zo-
stało zarejestrowane 21 czerw-
ca 1926 r. Jego udziałowca-
mi były kopalnie z Zagłębia 
Dąbrowskiego, które z powo-
du wojny celnej z Niemcami 
poszukiwały nowych rynków 
zbytu. Duże zapotrzebowanie 
na polski węgiel wyraziły kra-
je skandynawskie, dlatego do 
jego transportu potrzebne były 
jednostki mogące przewozić go 
przez morze. W tym celu spół-
ka w listopadzie 1926 r. zaku-
piła 6 holowników (Sambor, 
Rybak, Tyran, Krakus, Orkan, 
Górnik) i 14 pełnomorskich ba-
rek tzw. lichtungów, mogących 
przewozić 400 ton węgla. Były 
one idealnym środkiem trans-
portu na Wiśle, z jej okresowy-
mi wahaniami poziomu wody 
i zamarzaniem zimą. Początko-
we wyniki ekonomiczne spół-
ki były dobre. Węgiel do Tcze-
wa docierał koleją i po przeła-
dunku na barki płynął do kra-
jów skandynawskich. Sytuacja 
zaczęła pogarszać się w związ-
ku z konkurencją ze strony in-
nych przewoźników (Żegluga 
Polska oraz Polskarob) oraz 
przez likwidację infrastruktu-
ry na Wiśle ze strony Wolnego 
Miasta Gdańska, co uniemożli-
wiało podróż nocą. Najpoważ-

niej pozycja spółki została za-
chwiała w wyniku katastrofy 
i zatonięcia jednego z holow-
ników na Bałtyku.

Górnik idzie na dno
Pod koniec października z por-
tu w Kopenhadze do Tczewa 
wyszedł holownik „Górnik” 
z doczepionymi lichtungami 
„Bolek” i „Felek”. 1 listopada 
1927 r. podczas sztormu kapi-
tan holownika, będąc na wyso-
kości 10 mil morskich na pół-
noc od Rozewia, nadał sy-
gnał SOS. Na pomoc wyruszył 
z gdańskiego portu holownik 
„Danzig”. Niestety nie odna-
lazł statku i żadnych rozbit-
ków więc uznano, że zaginęła 
cała, dziesięcioosobowa załoga 
„Górnika”. Przed „Górnikiem” 
szczęśliwie w Gdyni schro-
nił się inny holownik spółki, 
„Rybak”, ale w wyniku sztor-
mu zerwał się jeden z lichtun-

gów. Po ustaniu sztormu „Ry-
bak” wyruszył na poszukiwa-
nie straconej barki, ale odna-
lazł jedną należącą do… „Gór-
nika”. Na niej przeżył katastro-
fę jedyny ocalały z zatopionego 
holownika Władysław Szczę-
snowicz. Trzy dni po katastro-
fie opisał jej przebieg w Urzę-
dzie Morskim w Gdyni: Fale 
były ogromne lecz wobec ma-
łej szybkości statku i należy-
tego sterowania woda w nie-
zbyt wielkiej ilości trafiała 
na pokład. Na mostku przy 
sterze stał sternik – Piotr Car-
stens, któremu czasami nie 
udawało się utrzymać statku 
na kursie. W takich momen-
tach fale wdzierały się na po-
kład z prawej burty, na którą 
„Górnik” bardzo się pochylał, 
mam wrażenie, że o przeszło 
30 stopni. Ja miałem wachtę 
do godz. 12, a potem po połu-
dniu zastąpił mnie drugi me-

chanik Anim Moldenhauer. 
Ok. godz. 13 przyszedłem do 
swej kabiny i położyłem się 
spać w ubraniu. Mniej więcej 
ok. godz. 15:30 zauważyłem, 
że statek parę razy pochylił się 
więcej niż wpierw. Następnie 
pochylił się raz, mocno, na-
bierając prawą burtą dużo 
wody. Wstałem z koi i czeka-
łem na wyrównanie się stat-
ku, lecz następowało to bar-
dzo wolno. Jeszcze statek da-
leki był od równowagi, gdy 
uderzyła go druga fala. Woda 
gwałtownie zaczęła się wdzie-
rać do pomieszczenia, a ja po-
spieszyłem do wyjścia, zasu-
wając drzwi z prawej bur-
ty, przez które wdzierała się 
woda. Następnie wybiegłem 
przez lewe drzwi i ponieważ 
statek był pochylony o 90 
stopni, wskoczyłem na lewą, 
poziomą już wtedy burtę. Za-
trzymałem się na chwilę, za-
uważywszy tylko palacza 
Alojzego Fortunę, któremu 
krzyknąłem: „ratuj się, roz-
bieraj się!”. Poczem zerwałem 
część ubrania i rzuciłem się do 
wody. Starałem się jak najda-
lej odpłynąć od statku. W od-
ległości ok. 30 m obejrzałem 
się na „Górnika”, który szyb-
ko pogrążał się i zatonął bez 
eksplozji kotła. Wkrótce za-
uważyłem niedaleko od sie-
bie sternika i drugiego mecha-
nika, obu w pasach ratunko-
wych, ja zaś uczepiłem się de-
ski. Z lichtugi „Felek” zwiesza-
ła się lina z pływającym kołem 
ratunkowym, na którą wla-
złem trzymając się liny. Wo-
bec braku możliwości wskaza-
nia winnych tragedii Sąd Po-
wiatowy w Wejherowie umo-
rzył sprawę zatonięcia holow-
nika „Górnik”.

W wyniki tragedii spółka od-
notowała duże straty, co w po-
łączeniu z rozbudową gdyń-
skiego portu i planami budo-
wy magistrali węglowej do-
prowadziło do likwidacji To-
warzystwa „Żegluga Wisła-
-Bałtyk” w 1928 r. Jeden ho-
lownik i pięć lichtug sprzeda-
no Polskiej Marynarce Wojen-
nej, pozostałe jednostki trafiły 
do armatorów zagranicznych.

Towarzystwo „Żegluga Wisła-Bałtyk” 

Ogoszenia prasowe w „Żeglarzu Polskim” z 26 listopada 1926 r.

Funkcjonowanie portu rzecz-
no-morskiego w Tczewie było 

możliwe dzięki powołaniu 
spółki Towarzystwo „Że-

gluga Wisła-Bałtyk”. Mimo, 
że działała tylko dwa lata, 

w jej krótką historię wpisała 
się największa katastrofa 

morska naszej floty handlo-
wej na Bałtyku w okresie 

międzywojennym.

Tekst i ilustracje:
Dawny Tczew
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Zdzisław Bergiel

W ostatnim numerze pisałem o 
uzdrowiskach, które były zakła-
dane nad morzami. Tym razem 

proponuję przyjrzeć się z bliska tzw. mo-
dzie plażowej. Zgodnie z dziewiętnasto-
wiecznymi normami obyczajowymi panie 
kąpały się w innym miejscu niż panowie. 
Segregacja dotyczyła także dzieci powyżej 
5. roku życia. Regulamin kąpieliska w So-
pocie z 1823 r. przewidywał, że „Rybacy 
mogą przebywać w odległości około 200 
kroków od kąpiących się. Między męski-
mi a damskimi miejscami kąpielowymi nie 
wolno kąpać się nikomu. Męskie kabiny od 
damskich mają być w odległości 1160 stóp”. 

Przez jakiś czas w najlepszych europejskich 
kurortach stosowano tzw. maszyny do ką-
pieli – specjalną karetą-kabiną lub budką 
ciągniętą przez konia wywożono damy kil-
kanaście metrów od brzegu, by mogły ką-
pać się bez obrazy moralności własnej lub 
cudzej. Stosowano także nad wietrznymi 
morzami północnej Europy wiklinowe ko-
sze, które możemy oglądać na zachowanych 
zdjęciach. Taki kosz można było sobie usta-
wić w zależności od słońca i wiatru. Można 
też było w nim się rozebrać i ubrać. Zamoż-
niejsi kuracjusze lubiący ciepło wyjeżdżali 
nad francuską Riwierę lub włoskie wybrze-
ża Morza Śródziemnego, ubożsi wybierali 
tańsze kąpieliska nad Morzem Niemieckim 
(Północnym) oraz nad Bałtykiem: Świno-
ujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg czy Sopot. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
patriotycznym obowiązkiem polskiego tu-
rysty stały się wczasy nad polskim morzem. 

Na plaży

Centrum Kultury i Sztuki w Tcze-
wie ogłasza konkurs na realiza-

cję spektaklu teatralnego. Zwy-
cięzca Konkursu będzie mógł wy-
stawić swój spektakl na naszej sce-
nie. W ramach nagrody w konkur-
sie zostaną pokryte koszty realiza-
cji spektaklu w kwocie do 10 tysię-
cy złotych.

Celem inicjatywy są rozwój działal-
ności teatralnej CKiS oraz animacja 
środowiska twórców teatralnych. 
Przedmiotem konkursu jest realiza-
cja spektaklu komediowego, rozu-
miana jako przygotowanie i wysta-
wienie przedstawienia scenicznego, 
który w swej treści poruszał będzie 
problematykę współczesności.

Scenariusz spektaklu powinien zo-
stać przygotowany w oparciu o au-
torski tekst uczestnika konkursu, 
dramat innego autora, adaptację 
prozy lub tekst zawierający nawią-
zania do dzieła literackiego. Powi-
nien być również odpowiedni dla 
widzów od 16 roku życia. W insce-
nizacji może uczestniczyć najwy-
żej 3 aktorów. Spektakl powinien 
trwać minimum 45 minut.

W konkursie mogą wziąć udział tyl-
ko osoby pełnoletnie do 35 roku ży-
cia, zarówno amatorzy, jak i profe-
sjonaliści. Warunkiem uczestnic-
twa w konkursie jest przesłanie wy-
pełnionego formularza zgłoszenio-
wego, zgodnie z wymaganiami re-
gulaminowymi, na adres: Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 
10, 83-110 Tczew z dopiskiem „kon-
kurs teatralny” lub dostarczenie do 
sekretariatu.

Formularz zgłoszeniowy i regula-
min konkursu dostępny na stro-
nie internetowej 

›› ckis.tczew.pl 
Zgłoszenia do 31 lipca 2021 roku.

Plaża na Helu, 1933 r.
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Modele, ok. 1918-1939 r.

Weź udział w konkursie  
i wystaw swój spektakl 

LITERATURA:

„Kanon krajoznawczy województwa pomorskiego”, 
redakcja Michał Bieliński, Magdalena Michalska, 
Janusz Mosakowski, Bożena Murańska, Gdańsk: 
Departament Turystyki i Promocji. Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2015.

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

Z przerwami, ale trwa! Re-
alizujemy nową kampa-
nię edukacyjną w tczew-

skich przedszkolach i szkołach 
podstawowych (klasy 0-3) za-
chęcającą rodziców i dzieci do 
wyboru aktywnych form do-
cierania do placówek eduka-
cyjnych. Kampania ma na celu 
zmniejszenie odsetka dzieci 
dowożonych samochodem do 
przedszkoli i szkół.

Program edukacyjny polega 
na prowadzeniu zajęć w każ-
dym przedszkolu i szkole 
na podstawie opracowanych 
scenariuszy oraz nagradza-
niu naklejkami dzieci od mar-

Miło! w mieście zamiast Rowerowego Maja

ca do czerwca za docieranie do 
i z przedszkoli oraz szkół (kla-
sy 0-3) rowerem, hulajnogą, 
pieszo oraz autobusem. Jest to 
pierwsza kampania, Przedszko-
laki oraz uczniowie i uczenni-
ce klas 0-3 uczestniczą w za-
jęciach budujących pozytywne 
skojarzenia z ruchem pieszym, 

one podzielone na działy od-
powiadające poszczególnym 
miesiącom kampanii. Zeszyt 
ćwiczeń ze scenariuszami jest 
prowadzony w ramach reali-
zowanej podstawy programo-
wej, a nie w formie zajęć do-
datkowych. Program eduka-
cyjny ma wspomóc nauczycie-
la w realizacji podstawy pro-
gramowej, kładąc dodatkowy 
nacisk na mobilność aktywną, 
która występuje obecnie w ma-
łym zakresie.

Rezygnując z dojazdów samo-
chodem do szkoły i przedszko-
la, sprawiamy, że okolice pla-
cówek oświatowych są bez-
pieczniejsze i bardziej przyja-
zne dla dzieci, bo nie są zasta-
wione parkującymi czy wyko-
nującymi różne manewry au-
tami. Wpłynie to też na lepszą 
jakość powietrza wokół szkół 
i przedszkoli.

Kampania jest realizowana 
przez Urząd Miejski w Tcze-
wie we współpracy z Tczew-
skimi Kurierami Rowerowymi.

rowerowym, a także z komu-
nikacją publiczną. Dzieci uczą 
się jak bezpiecznie poruszać się 
po mieście oraz ćwiczą uważ-
ność podczas spacerów i dojaz-
dów na hulajnodze i rowerze.

Dzieci otrzymały dedykowane 
kampanii zeszyty ćwiczeń. Są 

P rzeanalizowaliśmy naj-
nowsze dane o zdarze-
niach drogowych z udzia-

łem rowerzystów za 2020 r. 
Wynika z nich, że w Tczewie 
w ubiegłym roku miało miejsce 
14 zdarzeń drogowych z udzia-
łem osób poruszających się 
na rowerze, z czego tylko w 3 
przypadkach wystąpiły lek-
kie obrażenia, przy jednocze-
snym braku obrażeń ciężkich 
i śmiertelnych.

Bardzo budująca jest informa-
cja o niskiej liczbie przypad-
ków (4 na 14 przypadków) zda-
rzeń, które dotyczyły nieudzie-
lenia pierwszeństwa przejazdu. 
Od sierpnia do końca 2020 r., 
nie doszło do żadnego wypad-
ku z tego powodu.

Najprawdopodobniej ten po-
zytywny wynik, może mieć po-
wiązanie z okresem trwania 
zeszłorocznej kampanii „Kie-
rowco! Ustąp pierwszeństwa!”, 
która była skierowana do kie-
rowców, którzy w momencie 
przecinania przejazdu dla ro-
werów są zobowiązani do ustą-
pienia pierwszeństwa rowerzy-
stom. Od lat główną przyczyną 
zdarzeń drogowych, w których 
wina leży po stronie kierowcy 
jest nieudzielenie pierwszeń-

stwa przejazdu (70 proc. zda-
rzeń), pomimo że przepis re-
gulujący pierwszeństwo wszedł 
w życie już 10 lat temu.

W ramach kampanii "Kierowco! 
Ustąp pierwszeństwa!” prowa-
dziliśmy edukację poprzez in-
formację w lokalnych mediach, 
na billboardach, na Facebo-
oku, przesłaliśmy ulotki i plaka-
ty do większości średnich i du-
żych firm w Tczewie, a nawet do 
warsztatów samochodowych. 

Prowadziliśmy również inno-
wacyjną reklamę na przyczep-
ce rowerowej, z którą pracow-
nik Tczewskich Kurierów Ro-
werowych w godzinach poran-
nego i popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego jeździł na naj-
ważniejszych drogach rowero-
wych przecinając przejazdy ro-
werowe dzięki czemu kierowca 
mógł dowiedzieć się o naszej ak-
cji. Kampania trwała od połowy 
sierpnia do końca roku.

Dane ze zdarzeń drogowych w ko-
lejnym roku, pozwolą nam okre-
ślić, czy rzeczywiście na zmniej-
szenie liczby wypadków, miała 
wpływ wspomniana kampania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
›› rower.tczew.pl

Duży spadek zdarzeń drogowych  
z udziałem rowerzystów

Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

tel. 58 77 59 428
e-mail: rowery@um.tczew.pl

rower.tczew.pl 
facebook.com/mdrtczew

W 2020 r. miało miejsce najmniej zdarzeń drogowych z udziałem 
rowerzystów od 2014 r., również pod względem liczby obrażeń lek-
kich. W stosunku do roku 2019 liczba zdarzeń drogowych z udziałem 
rowerzystów zmniejszyła się aż o połowę!

W pierwszej kampanii, która zachęca do poruszania się pieszo i autobusem 
uczestniczą dzieci z 6 tczewskich szkół i 12 przedszkoli
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SPOŁECZEŃSTWO

Rodzice odbierają pamiąt-
kowe upominki dla malu-
chów osobiście, ale wypraw-
ka może być również prze-
słana pod wskazany adres. 
W skład pakietu powitalne-
go wchodzą: kocyk, body, za-
bawka z pozytywką, książecz-
ka, zakładka do książki, karta 
biblioteczna i list powitalny 
od prezydenta Tczewa Miro-
sława Pobłockiego.

Aby ubiegać się o wyprawkę, 
należy wypełnić wniosek 
(można pobrać ze strony 

www.wrotatczewa.pl 
lub otrzymać w Urzędzie 

Miejskim) i złożyć do Urzędu 
Miejskiego.

Wniosek o przyznanie wy-
prawki składa się w termi-
nie do 2 miesięcy od naro-
dzin dziecka. Na jedno dziec-
ko przysługuje jedna wy-
prawka i nie ma możliwości 
jej wymiany na ekwiwalent 
pieniężny. Odbiór wyprawki 
następuje po telefonicznym 
uzgodnieniu – w ciągu 1 mie-
siąca od złożenia wniosku.

Sponsorami wyprawki są: 
UM Tczew, spółki miejskie 
(ZWIK Sp. z o.o., ZUOS Sp. 
z o.o., TTBS Sp. z o.o.), GPEC 
Sp. z o.o., Clean Bud, We-
stRock z Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz Kurier Tczewski. Part-
nerem wyprawki jest Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie.

Wyprawki czekają 
najmłodszych tczewian

Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

Wszystkie dzieci, które 
urodziły się w tym roku i są 

zameldowane w Tczewie 
mogą otrzymać wyprawkę 

powitalną. 

Prezydent Mirosław Pobłocki przywitał najmłodszych mieszkańców Tczewa  
– Maksymiliana z rodzicami…

… i Igę z mamą

… Hanię z mamą

Pod koniec stycznia rozpoczęli-
śmy akcję zbierania nakrętek, 

które przekazujemy w celach 
charytatywnych. Korzystają  
z nich mieszkańcy Tczewa, któ-
rzy zbierają środki na np. cele 
rehabilitacji, leczenia, głównie 
na rzecz niepełnosprawnych 
dzieci. Do tej pory przekazali-
śmy ponad 2,6 tony nakrętek. 

W Tczewie mamy 5 skarbonek 
na nakrętki – przed Urzędem 
Miejskim, obok apteki przy ul. 
Czyżykowskiej, na Os. Garnu-
szewskiego (obok Szkoły Pod-
stawowej nr 11) oraz dwie  na 
Suchostrzygach – w rejonie 
skweru przy fontannie oraz 
przy pasażu między SP 4 a ul. 
Żwirki.

Nakrętki ze skarbonek mogą 
otrzymać jednostki organiza-
cyjne, w szczególności stowa-
rzyszenia, fundacje lub inne za-
rejestrowane organizacje, zaj-
mujące się statutowo zbiór-
ką pieniędzy na cele charyta-
tywne, jak również placówki 
oświatowe lub osoby fizyczne, 
które zadeklarują przekazanie 
środków uzyskanych ze sprze-
daży nakrętek na konkret-
ne zbiórki, prowadzone przez 
uprawnione do tego podmioty. 
Warunkiem wzięcia udziału w 
akcji jest wypełnienie i złożenie 
deklaracji do Urzędu Miejskie-
go w Tczewie.

Po każdorazowym zebraniu 
200 kg nakrętek, rotacyjnie Za-
kład Usług Komunalnych prze-
kazuje zebrane nakrętki po-
szczególnym uczestnikom ak-
cji, zgłoszonym do UM. Każdy 
uczestnik akcji zobowiązuje się 
do odbioru nakrętek własnym 
transportem.

WIĘCEJ O AKCJI: 
›› www.wrotatczewa.pl

Małgorzata Mykowska

Przekazaliśmy już  
2,6 tony nakrętek
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Tekst i zdjęcia:

Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

Tegoroczny konkurs będzie 
przebiegał w innej formie. Nie 
będzie grupowego pisania te-
stu. Również regulamin od-
biega od tradycyjnego. Poni-
żej najważniejsze informacje, 
a pełny regulamin zostanie ro-
zesłany do szkół.

Celem konkursu jest pro-
pagowanie wiedzy ekolo-
gicznej wśród uczniów szkół 
podstawowych.

Zadaniem uczestników zgło-
szonych przez szkoły będzie 
przeprowadzenie prostych 
obserwacji przyrodniczych 
w okresie od 1 czerwca do 30 
października 2021 oraz udo-
kumentowanie ich w formie 
prezentacji multimedialnej 
(szczegółowe wymagania są 
w regulaminie). W tym okre-
sie będzie można uzyskać pod-
powiedzi i inspiracje do pracy 
nad prezentacją w wydarzeniu 
na Facebook’u.

Uczniowie zgłoszeni do udzia-
łu w konkursie nie muszą speł-
niać żadnych wymagań zwią-
zanych z poziomem przyswo-
jenia wiedzy szkolnej.

Konkurs przewiduje dwie ka-
tegorie wiekowe:

KATEGORIA A.  
klasy 5 i 6 szkół podstawowych

KATEGORIA B.  
klasy 7 i 8 szkół podstawowych

Kategorie dotyczą stanu 
na dzień 30 października 
2021 r.

Prosimy szkoły o zgłasza-
nie uczniów, którzy wykażą 
się chęcią udziału w konkur-
sie oraz:

›› lubią obserwować 
i fotografować

›› sprawnie posługują się 
programem Power Po-

Chcę to zobaczyć, czyli obserwujemy 
przyrodnicze ciekawostki Tczewa

XXII Miejski Konkurs Ekologiczny

Pracownia Edukacji Eko-
logicznej UM w Tczewie 

zaprasza do udziału w XXII 
Miejskim Konkursie Ekolo-
gicznym dla uczniów szkół 

podstawowych. Najnowszy 
konkurs zostanie przeprowa-

dzony pod hasłem „Chcę to 
zobaczyć czyli obserwujemy 

przyrodnicze ciekawostki 
Tczewa”.

Żaba jeziorkowa

Kos

int i umieją zapisać pliki 
w różnych formatach

›› znają zasady postępowa-
nia z gatunkami dzikimi 
(nie płoszymy, nie nęcimy 
pożywieniem, nie zbliża-
my się do gniazd i młodych 
osobników, nie niszczymy 
roślinności, nie wchodzimy 
na teren prywatny etc.)

›› uzyskali zgodę rodziców 
na udział w konkursie.

Lista nagrodzonych laureatów 
oraz ich nauczycieli zostanie 
opublikowana.

Komisja konkursowa ustali 
laureatów do każdej katego-
rii odrębnie. Laureaci każdej 
kategorii wiekowej otrzyma-
ją atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez Urząd Miejski.

Organizator konkursu zastrze-
ga sobie możliwość zmian 
w terminarzu konkursu. 
O ewentualnej zmianie uczest-
nicy zostaną poinformowani 
najpóźniej 14 dni przed zakoń-
czeniem okresu prowadzenia 
obserwacji.

Uczestników konkursu należy 
zgłaszać do dnia 20.10.2021 r.

Należy podać dane ucznia 
w kolejności – imię, nazwisko, 

klasa – oraz nr szkoły, imię 
i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego.

Zgłoszenia z poszczególnych 
szkół prosimy przesyłać na ad-
res mailowy Pracowni Edu-
kacji Ekologicznej (pee@
um.tczew.pl). W tytule maila 
proszę wpisać: „XXII MKE”.

Uczniowie mogą wysłać swo-
je prace lub link do nich bez-
pośrednio na adres PEE, 
ale  zgłoszenia  ze  szkoły 
są konieczne ze względów 
formalno-prawnych.

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie i życzymy sukcesów.
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA


Koci koci… Kociewiak poznaje Tczew
PRZYSTANEK IV

Małgorzata Kruk
Agnieszka Flisikowska

Fabryka Sztuk
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Zadanie specjalne z nagrodami!

Wyznam Ci szczerze, że chciałbym przenieść się do cza-
sów, gdy po drogach jeździły dyliżanse, a trąbkę pocztylio-
na było słuchać tu i tam. Trochę się rozmarzyłem, a prze-
cież zadania czekają!

Dziś spotykamy się przed pocztą. Ja-
kiż to piękny budynek i taki wielki, że 
chyba żaden kot jego dachu nie zdo-
był. Liczy już 116 lat. Wcześniej w tym 
miejscu stały dwa mniejsze budyn-
ki, w których również była poczta. 
A czy wiesz, że dawno, dawno temu 
ulica Jarosława Dąbrowskiego na-
zywała się Pocztową? Była to jedna 
z głównych i piękniejszych ulic na-
szego miasta.

Hej!

Odpowiedzi z poprzedniego numeru: 
1. Herbem Miasta jest wizerunek czer-
wonego gryfa wspięty w prawo, o dzio-
bie i pazurach koloru złotego (żółte-
go) umieszczony na tarczy o polu ko-
loru srebrnego (białego). 2. Roman 
Landowski 3. Poczta.

Nagrody otrzymali: 

›› Helena Hering, 
›› Arkadiusz Zakrzewski, 
›› Szymon Kreft, 
›› Bartosz Kreft, 
›› Piotr Rożanowski.

Prześlij wyciętą stronę z gazetki z roz-
wiązanymi zadaniami do 10 czerwca 
br. na adres: Urząd Miejski w Tcze-
wie, Biuro Rzecznika Prasowego, pl. 
Marsz. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
lub skan/zdjęcie na e-mail: promo-

cja@um.tczew.pl. Koniecznie podaj 
swoje imię i nazwisko wraz z adre-
sem zamieszkania, ponieważ spośród 
nadesłanych prawidłowych odpowie-
dzi rozlosujemy 5 zestawów promo-
cyjnych z logo miasta.

Tym razem porymowałem i zagadki dla Ciebie przygotowałem.
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Piszemy go na kawałku papieru, 

a zaczynamy od słów ,,Drogi przyjacielu”.

Może być prywatny lub polecony, 

każdemu adresatowi do skrzynki 
dostarczony.

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

Na każdej przesyłce się znajduje, 

bo o opłacie nas informuje. 

Jest malutki, kwadratowy,

z ciekawym obrazkiem lub kolorowy.

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

Co to za miejsce, gdzie między słowami  
czas szybko ucieka,

a labirynt książek kręty jest jak rzeka?

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

…………………………………………Rozwiązanie trzeciej zagadki wskaże Ci 
miejsce, dokąd udamy się już za miesiąc. 




