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żołnierzy austriackich

Biegu Sambora

C

„Pocztówka z…”
Nikola Wenta

złonkowie Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego
Trsow, zgodnie z wieloletnią
tradycją, 26 października, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy
austriackich, w dzielnicy Suchostrzygi. Żołnierze austriaccy zmarli w roku 1866 z powodu epidemii cholery i tyfusu jaka panowała w znajdującym się tu obozie. Były to osoby w wieku 20-36 lat.
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14 Turystyczna Szkoła w „Ósemce”
15 Jubileusze małżeńskie

Pomnik powstał w roku 1888
z dobrowolnych składek wojskowych stowarzyszeń-weteranów i obywateli Austrii.
W 1994 r. m.in. dzięki Nadwiślańskiemu Klubowi Krajoznawczemu Trsow oraz Gdańskiemu Towarzystwu Opieki nad Zabytkami pomnik
odnowiono oraz umieszczono na nim godło austriackie.
z XIX w. W 1997 r. pomnik
wpisano do rejestru zabytków. Od tego czasu co roku
składane są wiązanki i zapalane znicze przez członków
NKK Trsow.
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Nowy teren rekreacyjny
na Suchostrzygach

Maciej Jakubek
prezesem ZUOS Tczew

Fot. Małgorzata Mykowska

Małgorzata Mykowska

Osiedle Suchostrzygi
wzbogaciło się o nowy
teren do wypoczynku
– tym razem na tzw.
osiedlu TTBS, w rejonie
ul. Bora-Komorowskiego.

– O utworzenie między blokami miejsca, gdzie można
by pospacerować i odpocząć
zabiegali mieszkańcy i radni
z tej dzielnicy. Inwestycja została zakończona , zapraszam
mieszkańców do korzystania
z nowego skweru, chociaż pełen efekt będzie widoczny dopiero wiosną , gdy się zazieleni – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

W ramach inwestycji wykonane zostały utwardzone alejki z kostki betonowej,
pojawiły się elementy małej
architektury – ławki, kosze
na śmieci, posadzone zostały
drzewa i krzewy, posiana trawa. Teren liczy ok. 3 tys. m2.
Inwestycja kosztowała ok.
300 tys. zł i w całości została wykonana ze środków budżetu miasta.
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R

ada Nadzorcza wyłoniła
prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp.
z o.o. w Tczewie. Został nim
Maciej Jakubek.
M. Jakubek jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ostatnio pracował
jako dyrektor zarządzający
w Przedsiębiorstwie Comal
Sp. z o.o., wcześniej (marzec
2013 r. – marzec 2021 r.)
był członkiem zarządu i dyrektorem ds. technicznych
w Zakładzie Utylizacyjnym
w Gdańsku. W latach 20112013 był dyrektorem ds.
technicznych w Port Service Sp. z o.o.
Ma 50 lat. Mieszka w Pruszczu Gdańskim.

Wiadukt zamknięty

Polski Ład – prawie 8 mln zł
dla Tczewa
Małgorzata Mykowska

Tczew otrzyma blisko
8 mln zł na dofinansowanie inwestycji,
w ramach rządowego
programu Polski Ład.
Złożone przez miasto
wnioski opiewały
na blisko 24 mln zł.

Dofinansowane projekty to:
›› przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica. Kwota dofinansowania: 5 mln zł;
›› przebudowa ulicy
Stoczniowców (II etap)
– kwota dofinansowania
2 850 000 zł.
Tczew nie otrzymał dofinansowania na trzecią ze zgłoszonych
inwestycji – zagospodarowanie ternu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową sali
gimnastycznej i boiska (wnioskowaliśmy o 18 mln zł).
– W drugim etapie programu, który prawdopodobnie

zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia,
powtórzymy prośbę o dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół SP 1, a także złożymy wnioski o dofinansowanie rozbudowy basenu i remont ul. Ceglarskiej. Chcemy też skorzystać z drugiej ścieżki, przeznaczonej dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y
i zgłosić kolejne projekty:
budowę ul. Tczewskich Saperów oraz przebudowę ul.
Królowej Marysieńki i Królowej Bony – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.

W

związku z prowadzoną inwestycją, od 15 listopada zamknięty został
wiadukt nad torami kolejowymi, między ul. Kolejową i Nowy Rynek.
Objazdy poprowadzone zostały tak, jak w przypadku
zeszłorocznego zamknięcia
mostu nad kanałem Młyńskim w ulicy Łąkowej tj.
przez drogę krajową nr 91.
Ruch pojazdów osobowych
jest możliwy po wiadukcie
w ciągu ulicy 1 Maja.
Zadanie polega na rozbiórce
istniejącego i budowie nowego wiaduktu, jego koszt
to 21 mln zł. Jest to największa inwestycja drogowa prowadzona obecnie
przez miasto. Nowa konstrukcja ma być gotowa do
końca 2022 r.

4

SAMORZĄD

miasta

LISTOPAD

/2021

Tczew Gminą Przyjazną
Przedsiębiorcom
Krystian Jendrzejewski

takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030,
a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

G

mina Miejska Tczew
otrzymała wyróżnienie
w konkursie „Pomorski Gryf Gospodarczy 2021”
w kategorii „Gmina Przyjazna
Przedsiębiorcom”.

Fot. Małgorzata Mykowska

Uroczyste wręczenie nagrody
miało miejsce podczas gali, 26
października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Tczew reprezentował wiceprezydent Adam
Burczyk. Spośród nagrodzonych samorządów z województwa pomorskiego znalazły się
Gmina Kolbudy – wyróżnienie
oraz Miasto Malbork – nagroda główna. Gmina Przyjazna
Przedsiębiorcom to nagroda
skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które konsekwentnie i systematycznie
prowadzą działania na rzecz
rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze,
poprawiają jakość i dostępność

Zdobycie statuetki Gryfa Gospodarczego to nie tylko prestiżowe wyróżnienie oraz dowód uznania i zaufania władz
województwa, ale także okazja
do zaprezentowania i promocji swojej działalności. Laureaci i finaliści konkursu są m.in.
rekomendowani do innych
prestiżowych nagród gospodarczych, takich jak Nagroda
Gospodarcza Prezydenta RP,
Nagroda Polskiej Rady Biznesu czy konkurs EY Przedsiębiorca Roku.

usług oferowanych przedsiębiorcom, prowadzą działalność edukacyjną w obszarze
przedsiębiorczości.
Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest regionalną nagrodą przyznawaną nieprzerwanie od 2000 roku. Jej organizatorem jest Pomorska
Rada Przedsiębiorczości, któ-

ra skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełni rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego.
Celem konkursu jest m.in. promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie
przedsięwzięć innowacyjnych
i prorozwojowych, szczególnie

Organizatorem Konkursu
o Nagrodę Pomorską „Gryf
Gospodarczy” jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości
pod patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego.
Szczegółowe informacje o konkursie oraz wyniki można znaleźć na stronie: www.gryfgospodarczy.pl

XXXVI sesja Rady Miejskiej
25 LISTOPADA, GODZ. 10.00
URZĄD MIEJSKI
UL. 30 STYCZNIA 1
CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności
radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r.

5. Informacja z działalności
Prezydenta Miasta Tczewa
za listopad 2021 r.
6. Informacja z interpelacji
zgłoszonych przez radnych
w okresie od 28 października do 24 listopada 2021 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7. Przedstawienie protokołu
z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr
8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, w zakre-

sie funkcjonowania Przedszkola w latach 2019-2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. przyjęcia rocznego
planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych na 2022 rok
w mieście Tczewie,
8.2. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
8.3. sporządzenia zmiany Miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego
terenu Nowego Centrum Usługowego przy
ul. Wojska Polskiego
w Tczewie,
8.4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Tczewskiego,
8.5. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Tczewa.
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje
oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
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Tczew biało-czerwony
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska
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listopada tczewianie
uroczyście świętowali 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Do wspólnego świętowania zaprosił mieszkańców
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki.
O godz. 12.30 w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Św. odprawiona została msza św.
w intencji Ojczyzny. Po mszy
Harcerska Orkiestra Dęta, poprowadziła tczewian pod obelisk marsz. J. Piłsudskiego,
gdzie zostały złożone kwiaty. Uczestnicy przemarszu
otrzymali biało-czerwone flagi i kotyliony.
Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, przeszliśmy na cmentarz
„stary”, gdzie pod pomnikiem
„Ku chwale poległym w obronie Ojczyzny” odbyła się dalsza
część uroczystości patriotycznych. O wydarzeniach sprzed
103 lat mówił Krzysztof Korda, historyk, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
W uroczystościach, oprócz
mieszkańców, samorządowców miasta i powiatu, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, służb mundurowych,
uczestniczyli parlamentarzyści

– poseł Kazimierz Smoliński
oraz senator Ryszard Świlski.
Podczas uroczystości wystąpiła młoda wokalistka – Blanka
Piernicka, uczennica Szkoły
Podstawowej nr 11, podopieczna Agaty Sowy.
Ze zgromadzonymi modlił się
proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. – Adam Gadomski. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Wieczorem w Centrum Kultury i Sztuki odbył się koncert
Orkiestry Kameralnej Progress
„Made in Poland”.
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Dla kogo nagroda
za działalność
kulturalną w 2021 r.?

D

o 31 grudnia czekamy na kandydatury do nagrody prezydenta Tczewa za działalność
kulturalną.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2015 r., prezydent Tczewa każdego roku przyznaje nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane
laureatom konkursów, olimpiad, festiwali, przeglądów lub
innych form współzawodnictwa w dziedzinie kultury, organizowanych przez inne instytucje lub jednostki organizacyjne za dany rok kalendarzowy. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub
osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym
działalność na terenie Gminy
Miejskiej Tczew, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym
znaczeniu.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje prezydent Tczewa z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji kultury, związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, innych instytucji
i podmiotów, których statutowy
zakres merytoryczny obejmuje
zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Urzędu Miejskiego
w Tczewie oraz grupy mieszkańców Tczewa, nie mniejszej
niż 20 osób.
Wnioski składa się do 31 grudnia każdego roku, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Do tej pory nagrody otrzymali: Dobrawa Czocher, Eleonora
Lewandowska, Jolanta Jank,
Karolina Kornas, Janusz Landowski, Stefan Kukowski, Magdalena Kubicka-Netka, Agata Sowa, Wiesława Dolina-Niżyńska, Orkiestra Kameralna
Progress, Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Piotr Weintz, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Tczewskiej.
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Coraz więcej tczewian
z Kartą Mieszkańca
Prawie 7,5 tysiąca osób
odebrało już Karty Mieszkańca Tczewa. Do programu
dołączają kolejni prywatni
przedsiębiorcy.
Posiadanie karty pozwala
na ulgowy dostęp do usług
świadczonych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., Centrum
Kultury i Sztuki oraz Fabrykę Sztuk. Karta Mieszkańca
Tczewa zapewnia także moż-

liwość korzystania z niższych
opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.
Do akcji systematycznie dołączają partnerzy prywatni.
Są wśród nich:

›› Yak Bar, ul. Gdańska 55c
›› Bar Zapiekło, pl. Hallera 2/3
›› Vindex Kancelaria Rad››
››

cy Prawnego, ul. Kościuszki 4
warsztat samochodowy
FUW Krzysztof Szpara,
Zajączkowo 27
wypożyczalnia samochodów NH Rental Cars

›› wydawnictwo GTC Group, ul. Mickiewicza 9.

›› K-mila Detailing Garage
– ul. Niepodległości 1.

Karta Mieszkańca Tczewa jest wydawana w trzech
punktach: przy ul. Pomorskiej 10, przy ul. Konarskiego 12 (na pętli autobusowej)
oraz na targowisku Manhattan (hala nr 1, boks 18).
Aby uniknąć kolejek, warto
złożyć wniosek przez Internet – wszelkie informacje
znajdują się na stronie:

›› karta.tczew.pl

Tczewianin Roku 2021
– czekamy na kandydatury
Do 7 stycznia 2022 r. czekamy kandydatury do nagrody prezydenta miasta – Tczewianin Roku 2021.
Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia i grupy prywatnych osób do wytypowania kandydatów
spośród osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.
Nagroda została ustanowiona w 1996 r. i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Tczewa i jego
mieszkańców. Nagrodę i wyróżnienia przyznaje prezy-

dent raz w roku, za rok poprzedni. Wręczenie następuje podczas uroczystości Dnia
Tczewa 30 stycznia.
Do nagrody i wyróżnień
mogą być zgłaszane osoby fizyczne, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia,
mające znaczenie dla miasta lub jego mieszkańców,
a w szczególności:
›› przyczyniły się do promocji osiągnięć miasta Tczewa w kraju lub
za granicą;
›› przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego miasta;
›› przysporzyły miastu korzyści materialnych
i duchowych.

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

Będzie
nowa droga
i oświetlenie przy
ul. Retmańskiej

Tekst:
Małgorzata Mykowska
Zdjęcia:
Sylwia Balda

D

o przetargu na budowę
oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej (II etap) – od
ul. Czatkowskiej do kładki nad Kanałem Młyńskim zgłosiły się 4 firmy.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Artel z Knybawy, która wykona zadanie za 1 520 000 zł.

R

ozbudowa Sportowej
Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ul. Gdańskiej
przebiega zgodnie z harmonogramem. Dzięki dobudowywanemu segmentowi, cała
szkoła pomieści się w jednym
obiekcie.
W listopadzie prace koncentrowały się na wznoszeniu
ścian pierwszej kondygnacji
budynku, schodów i stropu
pomiędzy parterem a pierw-

szym piętrem. Nowy segment
będzie połączony z obecnym
gmachem szkoły. Powierzch-

Zadanie obejmuje m.in.:
›› budowę ciągu pieszojezdnego o szerokości
5 m i długości 740 m
(z trylinki), obejmującego zjazdy do posesji
oraz dojścia do furtek
i połączenie z ciągiem
pieszo-rowerowym
›› budowę sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż
ul. Retmańskiej
›› przestawienie istniejącego ogrodzenia
od strony ogródków
działkowych na odcinku o długości ok. 130
m wraz z naprawą powstałych uszkodzeń
›› wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach16m x 20m,
z przeznaczeniem na
miejsca postojowe
›› wykonanie kompletnego oznakowania całej drogi
›› montaż 14 latarni z
oprawami ledowymi.

nia użytkowa segmentu to
625 m 2 . Na parterze oraz
na piętrze budynku zlokalizowane zostaną po trzy klasy
szkolne oraz węzły sanitarne
i klatka schodowa. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Dobudowanie segmentu do
budynku przy ul. Gdańskiej,
pozwoli zrezygnować z drugiego obiektu, a to usprawni pracę szkoły – uczniowie
i nauczyciele nie będą musieli przemieszczać się pomiędzy budynkami i obniżą
się koszty utrzymania placówki. Koszt zadania to ok.
3 mln zł, termin wykonania
mija w sierpniu 2022 r.

D

Parking będzie liczył ok. 50
miejsc. Dojazd do parkingu
znajdować się będzie od strony ul. Sambora oraz Wyszyńskiego. Czas realizacji zamówienia to 270 dni od podpisania umowy.

Fot. Martyna Link

5 ofert na budowę parkingu
o przetargu na budowę parkingu przy ul.
Ks. Ściegiennego zgłosiło się 5 firm. Zaoferowały
wykonanie zadania za kwotę
od 1 159 tys. zł do 1 765 tys.
zł. Obecnie trwa analizowanie
ofert. Trzy z nich mieszczą się
w zaplanowanym budżecie.

7

Zadanie będzie realizowane w trybie 2-letnim –
czas wykonania zamówienia to 180 dni od podpisania umowy.
I etap inwestycji był realizowany w 2019 r. Wówczas wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości
ok. 70 m, od strony Kanału
Młyńskiego i część oświetlenia wzdłuż budynków
mieszkalnych.

Małgorzata Mykowska
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Blisko 300 uczestników Biegu Sambora
Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji

Wydarzenie było jedną z imprez towarzyszących obchodom Narodowego Święta
Niepodległości.

Fot. Jacek Cherek

Prawie 300 zawodników
wzięło udział w jubileuszowym XXX Biegu Sambora,
który odbył się 13 listopada
w Tczewie.

Bieg Sambora to najstarszy
uliczny bieg w Tczewie, od wielu lat cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Do udziału zgłaszają się miłośnicy biegania z całego kraju. Jak sami
mówią, w Tczewie jest świetna
sportowa atmosfera i doskonale przygotowana impreza, chętnie więc tu wracają.

atest Polskiego Związku lekkiej Atletyki.

Biegacze wystartowali 13 listopada w samo południe,
przemierzając ulicami miasta
dziesięciokilometrową trasę,
która od 2017 roku posiada

Do biegu zgłosiło się 306
uczestników, jednak nie wszyscy odebrali pakiety startowe i stawili się na linii startu.
Ostatecznie biegu ukończyło

Patronat honorowy nad XXX
Bieg Sambora objął Prezydent
Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, organizatorem wydarzenia było Tczewskie Centrum
Sportu i Rekreacji, a partnerami biegu były firmy Flex oraz
Press Glass.

274 biegaczy. Mocne ekipy wystawili partnerzy biegu - firma
FLEX (pobiegło 35 pracowników firmy) oraz Press Glass.

li pamiątkowe medale, koszulki, oraz posiłek regeneracyjny
przygotowany przez restaurację RistoCafe w Tczewie.

W kategorii generalnej, wśród
kobiet zwyciężyła Valentyna
Veretska (Ukraina) z czasem
36:23.21, zaś wśród mężczyzn
Andrzej Rogiewicz z Grudziądza, z czasem 30:37.47. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani
pucharami, najlepsi otrzymali nagrody finansowe. Wszyscy uczestnicy biegu otrzyma-

Dodatkową atrakcją w miasteczku zawodów były stoiska
m.in. partnerów biegu oraz
konkursy z nagrodami.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu imprezy.

WYNIKI

›› elektronicznezapisy.pl/

event/6394/results.html

Zapraszamy na lodowisko
Małgorzata Mykowska

GODZINY WEJŚĆ NA LODOWISKO

W

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
›› 14.30-16.00
›› 16.30-18.00
›› 18.30-20.00
›› 20.30-21.30

W sezonie korzysta z niego wielu mieszkańców, szkoły, a także
hokeiści (wiosną i latem obiekt
zamienia się w rolkowisko i
miejsce do gry w badmintona).
Na lodowisku wypożyczyć można łyżwy, kaski, ochraniacze,
sprzęt hokejowy. Bilet wstępu
to 10 zł za 70 minut, ale mieszkańcy płacą o połowę mniej.

W SOBOTY I NIEDZIELE
›› 9.00-10.00 – szkółka łyżwiarska
›› 10.30-12.00
›› 12.30-14.00
›› 14.30-16.00
›› 16.30-18.00
›› 18.30-20.00
›› 20.30-21.30 – w sobotę
disco-lodowisko z Radiem Tczew.

listopadzie uruchomione zostało kryte lodowisko. Dla
posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa wstęp kosztuje 5 zł.

Lodowisko, przy Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji, funkcjonuje od 2019 roku

KULTURA
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Nowe zbiory w Tczewskiej Bibliotece
Wirtualnej
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Biblioteka Główna
ul. Kościuszki 2
tel. 572 779 200
mbp@biblioteka.tczew.pl
skarbnica.tczew.pl
facebook.com/
skarbnicatczewska

Skarbnica – Tczewska
Biblioteka Wirtualna
wzbogaciła się o kolejne zdigitalizowane
obiekty.

Obecnie, na stronie internetowej projektu, dostęp-

karty pocztowe z przełomu
XIX i XX stulecia, dokumenty życia społecznego, fotografie, publikacje tematyczne,
mapy katastralne, archiwalia.
Zachęcamy do zapoznania się
z dotychczas opublikowanymi materiałami historycznymi,
a jako bonus dorzucamy wystawę fotografii, autorstwa Stanisława Zaczyńskiego, zatytułowaną „Wydarzenia, miejsca,
ulice…”. Tym razem, za sprawą bibliotecznego wehikułu
czasu, przeniesiemy się do lat
80. i 90. XX wieku.
Gotowi? W takim razie
wyruszamy!

›› skarbnica.tczew.pl/tag/

nych jest 2200 eksponatów,
wśród nich między innymi

wystawa_wydarzenia/

Uroczysty pochówek ofiar
pomordowanych w koszarach tczewskich
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tczewie

czącej zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, dokonanej jesienią 1939 roku.
O Skarbnicy:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolekcją unikatowych fotografii, pochodzących
ze zbiorów rodziny Grzankowskich: Jana i Eugenii oraz Ewy
i Janiny:

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

76 lat temu, 1 listopada
1945 roku, odbyły się
uroczystości pogrzebowe
ofiar pomordowanych
w koszarach tczewskich
w czasie
II wojny światowej.

›› skarbnica.tczew.pl/tag/
wystawa_koszary/

Pani Magdalenie Pawłowskiej
składamy serdeczne podzięko-

wania za przekazany materiał
zdjęciowy, który przyczynił się
do wzbogacenia i uzupełniania
miejskiej dokumentacji, doty-

Tczewska książnica, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
czytelników, każdego dnia publikuje na stronie Skarbnicy –
Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej różnego rodzaju materiały historyczne: druki ulotne, archiwalia, karty pocztowe z przełomu wieków, fotografie, mapy katastralne, dokumenty życia społecznego,
itd. Są to tak zwane zbiory specjalne, przez ponad 30 lat, gromadzone przez Sekcję Historii
Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Obecnie biblioteczna Skarbnica liczy już
ponad 2260 obiektów!
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Poznaj swojego
Komenda Powiatowa Policji
w Tczewie
Materiały prasowe Komenda Powiatowa Policji w Tczewie

ul. Kasprowicza 2
e mail: komenda.tczew@gd.
policja.gov.pl
oficer dyżurny
tel. 47 74 28 222
zastępca oficera dyżurnego
tel. 47 74 28 111
recepcja
tel. 47 74 28 108

Dzielnicowi to policjanci,
którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznością. Mieszkańcy
mogą się do nich zwracać
o pomoc w granicach
kompetencji Policji lub
przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Dzielnicowi
mł. asp. Zbigniew Kornet
tel. 47 74 28 135
tel. kom. 571335285
email: dzielnicowy.tczew1@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy STARE
MIASTO: Hugo Kołłątaja,
Ignacego Paderewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Plac
Marszałka Piłsudskiego, Kościuszki, Kręta, Krótka, Lecha,
Łazienna, Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Park
Miejski (Kołłątaja), Podmurna, Skromna, Skwer Doktora
Schefflera (Łazienna, Podmurna, Jarosława Dąbrowskiego),
Słowackiego, Stroma, Strzelecka, Wąska.

sierż. sztab. Adam Serkowski
tel. 47 74 28 135
tel. kom. 571335286
emial: dzielnicowy.tczew2@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy STARE
MIASTO: 1 Maja, Boczna, Bulwar Nadwiślański im. Księcia
Sambora II (Zamkowa, Sambora), Chopina, Dominikańska, Garncarska, Jana z Kolna, Kościelna, Królowej Jadwigi, Ks. Kupczyńskiego, Księdza
Ściegiennego, Lipowa, Małgorzaty Samborówny, Mestwina, Nad Wisłą, Nowa, Okrzei,
pl. Gen. Józefa Hallera, pl. św.
Grzegorza, Podgórna, Rondo Dworcowe, Rybacka, Sambora, Skwer Bohaterów Szymankowa (Obr. Westerplatte, 1 Maja), Skwer Tczewskich
Kolejarzy (Kościuszki, Słowackiego,Stara, Kardynała Wyszyńskiego), Skwer Weteranów II Wojny Światowej (Jana
z Kolna), Stara, Kardynała Wyszyńskiego, Wodna, Zamkowa,
Żeglarska.

asp. Przemysław Zulewski
tel. 47 74 28 139
tel. kom. 571335283
email: dzielnicowy.tczew3@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy CZYŻYKOWO: Ceglarska, Czyżykowska,
Elizy Orzeszkowej, Generała

Dąbrowskiego, J. Kochanowskiego, Kazimierza Tetmajera, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Nadbrzeżna, Polna,
Pułaskiego, Reja, Konarskiego, Orkana.

mł. asp. Aleksandra Malec
tel. 47 74 28 139
tel. kom. 571335284
email: dzielnicowy.tczew4@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy CZYŻYKOWO, OSIEDLE WINCENTEGO WITOSA: 30 Stycznia, Dygasińskiego, Fredry,
Frycza-Modrzewskiego, Struga, Łajming, Bałdowska, Głowackiego, Biskupa sława Prusa, Norwida, Czesława Miłosza, Forsterów, Fenikowskiego, Zapolskiej, Generała
Bema, Jabłoniowa, Malczewskiego, Stanisławskiego, Kusocińskiego, Iwaszkiewicza,
Chełmońskiego, Czyżewskiego,
Przybosia, Tuwima, Kraziewicza, Borchardta, Kasprowicza,
Gałczyńskiego, Krasińskiego,
Ks. Twardowskiego, Ks. Sychty, Ks. Bolta, Ks. Pasierba, Ks.
Popiełuszki, Ks. ppłka Józefa
Wryczy, Ks. Młyńskiego, Bądkowskiego, Wyczółkowskiego,
Staffa, Konopnickiej, Matejki, Myśliwska, Nowowiejska,
park Miejski (Zielona, Sienkiewicza, Parkowa, Bałdowska), Parkowa, Płka Ryszarda Kuklińskiego, por. Józe-

fa Dambka, por. Józefa Gierszewskiego, ppłka Stanisława
Janika, Przemysłowa, Klima,
Landowskiego, rotm. Witolda Pieleckiego, Sienkiewicza,
Skwer 750-lecia miasta Tczewa (Broniewskiego, Kruczkowskiego, Frycza-Modrzewskiego) Skwer Konstytucji 3
Maja (30 Stycznia, Bałdowska), Spacerowa, Sportowa,
Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stanisława Staszica, Starowiejska, Stefana Żeromskiego,
Szkoły Morskiej, Św. Huberta,
Boya-Żeleńskiego, Jagalskiego, Pola, Szymborskiej, Wita
Stwosza, Broniewskiego, Reymonta, Kossaka, Wybickiego,
Wybudowanie, Wyspiańskiego, Zielona, Nałkowskiej, Rondo Żołnierzy Wyklętych (30-go
Stycznia, Kołłątaja, Bałdowska), al. Solidarności (od ul.
Przemysłowej do granic miasta w kierunku miejscowości
Czarlin), rejon po byłych terenach wojskowych.

asp. sztab. Tycjan Andrzejczak
tel. 47 74 28 132
tel. kom. 571335282
email: dzielnicowy.tczew5@gd.
policja.gov.pl
R e j o n s ł u ż b o w y N OW E
MIASTO: Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Grunwaldzka.
Jana Sobieskiego, Kazimierza
Wielkiego, Księżniczki Dobrawy, Mieszka I, Piaskowa, Piastowska, Plac Jana Pawła II
(Wojska Polskiego), Plac Patriotów, Przemysława II, Rycerska, Świętopełka, Targowa,
Tczewskich Saperów, Warsztatowa, Wojska Polskiego,
Wyzwolenia.

asp. sztab. Piotr Michalik
tel. 47 74 28 136
tel. kom. 571335293
email:dzielnicowy.tczew6@
gd.policja.gov.pl
Rejon służbowy NOWE MIASTO: al.Zwycięstwa, Chłodna,
Jedności Narodu, Rondo Spółdzielców, Saperska.

BEZPIECZEŃSTWO
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dzielnicowego
asp. Paweł Góral
tel. 47 74 28 132
tel. kom. 519832646
email: dzielnicowy.tczew13@
gd.policja.gov.pl
R e j o n s ł u ż b o w y N OW E
MIASTO: Dworcowa, Gazety
Tczewskiej, Gdańska, Kaszubska, Kozia, Kwiatowa, Mostowa, Niepodległości, Nowy Rynek, Południowa, Pomira, Pomorska, Północna, Sadowa.

asp. sztab. Krzysztof Lica
tel. 47 74 28 136
tel. kom. 571335292
email: dzielnicowy.tczew7@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy NOWE MIASTO: Bosmańska, Chłopska,
Czatkowska, Dokerów, Elżbiety, Flisaków, Kapitana Stankiewicza, Kapitańska, Kolejowa,
Krucza, Łąkowa, Malinowska,

Marynarska, Młyńska, Nizinna,
Okrętowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Półwiejska, Prosta, Retmańska, Robotnicza, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Stoczniowców, Szyprów, Wierzbowa, Wilcza, Wiślana, Za Dworcem, Za Portem,
Żuławska.

mł. asp. Krzysztof Chabowski
tel. 47 74 28 138
tel. kom. 571335279
email: dzielnicowy.tczew8@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy SUCHOSTRZYGI: al. Kociewska, al.
Solidarności od Ronda Jana
Pawła II do ul. Przemysłowej, Braci Grimm, Andersena,
Czerwonego Kapturka, Gen.
Sikorskiego, Żwirki, Jagiellońska, Brzechwy, Korczaka, Jasia i Małgosi, Kubusia Puchatka, Lotnicza, Pinokia, Piotrowo,

pl. Jana Pawła II (Jagiellońska),
Plac Papieski (Rokicka, Jagiellońska), Poligonowa, Rokicka,
Rondo Jasnej i Dersławy, Skarszewska, Suchostrzycka, Suchostrzygi Dworzec, Szewczyka Dratewki, Wigury 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88-105,
107, 109, 111, 113, 115, 117, 119,
121, Andersa, Jagiełły.

asp. sztab. Krzysztof Kapałka
tel. 47 74 28 138,
tel. kom. 571335294,
email: dzielnicowy.tczew9@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy SUCHOSTRZYGI: Armii Krajowej,
Brzozowa, Działkowa, Gen.
Bora Komorowskiego, Gen.
Grota Roweckiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gryfa Pomorskiego, Hanny Hass, Harcerska, J. Kilińskiego, Jakuba Jasińskiego, Jarzębinowa,

Obrońców Tczewa, Romualda
Traugutta, Jurgo.

st. asp. Damian Majkowski,
tel. 47 74 28 138,
tel. kom. 571335281,
email: dzielnicowy.tczew10@gd.
policja.gov.pl
Rejon służbowy SUCHOSTRZYGI: Akacjowa, al. Solidarności od ul. Działkowej
do Ronda Jana Pawła II, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Jagiellończyka, Królowej
Bony, Królowej Marysieńki, pl.
Jana Pawła II (al. Solidarności), Rondo Kociewskie, Rejtana, Batorego, Topolowa, Wigury 1 – 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,
83, 85, 87, Zygmunta Starego

DODATKOWE INFORMACJE
›› policja.gov.pl/m15/dzielnicowi/
miasto-i-g/80285,Miasto-iGmina-Tczew.html

Straż Miejska w październiku
W

październiku tczewska Straż Miejska
odnotowała 1065
interwencji, w tym 510 zgłoszonych przez mieszkańców i
przedstawicieli instytucji, 555
– pozostałych, w tym zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w
Tczewie i interwencje własne
strażników.

›› Przewieziono 5 osób z upojeniem alkoholowym – do
miejsca zamieszkania.

›› Dzielnicowi strażnicy miej-

scy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 39 interwencji własnych oraz 49 zleconych (przez administracje i mieszkańców osiedli,

dyżurnych SM), nałożyli 9
mandatów karnych w wysokości łącznie 650 zł, wystawili 41 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych
oraz 17 osób pouczyli.

wili 28 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych,
23 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach
publicznych, wykroczeń
drogowych.

Na Os. Garnuszewskiego i
Zatorzu dzielnicowi podjęli 60 interwencji własnych
oraz 50 zleconych, nałożyli 9 mandatów karnych
na łączną kwotę 1400 zł,
wystawili 31 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych, 11 osób pouczyli.

›› Doprowadzono do usunię-

Na Starym Mieście i Czyżykowie dzielnicowi podjęli 110 interwencji własnych
oraz 91 zleconych, nałożyli 13 mandatów karnych na
łączną kwotę 650 zł, wysta-

Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: sześciu kolizji drogowych (6, 27, 28 października), potrącenia pieszego (7
października), kradzieży

cia długo nieużytkowanego
pojazdu (wraku) – VW z ul.
Wąskiej.

›› Do Komendy Powiatowej

z włamaniem (11, 13 października), wykroczeń drogowych (18, 27 października), kradzieży plecaka (22
października), uszkodzenia
mienia komunalnego (26
października), kradzieży
z lokalu mieszkalnego (26
października).

›› Przeprowadzono 18 inter-

wencji dotyczących egzekwowania od właścicieli
psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania
po nich. Nałożono 5 mandatów karnych w wysokości łącznie 550 zł, pouczono 1 osobę, 2-krotnie zgłaszano do schroniska informacje o psach bez opieki.
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Stadion lekkoatletyczny
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

29 października oficjalnie otwarty został
stadion lekkoatletyczny
przy ul. Bałdowskiej.
Obiekt będzie służył
sportowcom i innym
mieszkańcom, którzy
cenią aktywność
fizyczną.

Dla każdego
Stadion lekkoatletyczny
im. A. Guzińskiego jest
czynny codziennie,
od godz. 8.00 do 20.00.
Osoby indywidualne,
które chciałyby np.
pobiegać, mogą to zrobić
w tym czasie. Grupy
zorganizowane powinny
się najpierw zgłosić
do Tczewskiego Centrum
Sportu i Rekreacji.

58 531 46 26

Lekkoatleci otrzymali świetne
warunki do treningów i zawodów. Stadion został wyposażony w infrastrukturę niezbędną do uprawiania wielu dyscyplin sportu, a także w trybuny i zaplecze sanitarne, parking. Obiekt posiada certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Otwarciu towarzyszył mini-turniej lekkoatletyczny oraz
występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10. Nie zabrakło trenerów lekkoatletyki,
w tym bardzo zasłużonych dla
tczewskiego sportu – Józefa Krawczykiewicza i Eugeniusza Markowicza. Z powo-

dów zdrowotnych na otwarcie
nie mógł przybyć olimpijczyk
i Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa – Kazimierz Zimny.
– Infrastruktura sportowa
w Tczewie jest na coraz wyższym poziomie i coraz bardziej
dostępna. Stadion przy ul. Bałdowskiej to doskonałe miej-

WOKÓŁ NAS
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już otwarty
certyfikat Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Władze PZLA
uznały, że już wówczas na stadionie w Tczewie mogą być
rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok o tyczce,
skok w dal, trójskok, pchnięcie
kulą, rzut dyskiem, rzut młotem oraz rzut oszczepem.

sce dla treningów i zawodów
lekkoatletycznych. To miejsce dla sportowców i amatorów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu – powiedział
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej rozpoczęła się w 2019 r.
W I etapie inwestycji powstała m.in. bieżnia lekkoatletyczna, sektor rzutów, boisko piłkarskie, wykonano kanalizację
deszczową. Obiekt otrzymał

II etap inwestycji, realizowany w tym roku, pozwolił wyposażyć obiekt w zadaszone
trybuny – zmagania sportowców będzie mogło z nich oglądać 500 kibiców. Zbudowany
został parking, ogrodzenie, zaplecze socjalno-sanitarne, wiaty dla zawodników i sędziów.
Pojawiło się oświetlenie, monitoring, system nagłaśniający, elementy małej architektury. Boisko zostało wyposażone
w sprzęt potrzebny do treningów i zawodów (np. poprzeczki do skoku wzwyż, płotki wyczynowe, bloki startowe, tablice do obliczenia okrążeni,
oszczepy, dyski do rzutu, kule
do rzutów).
Inwestycja została zrealizowana
na zlecenia miasta. I etap zadania kosztował 4,8 mln zł, wykonawcą była Panorama Obiekty
Sportowe Sp. z o.o. II etap wykonała firma Gardenia Sport sp.
z o.o. za 2,4 mln zł. W I etapie
inwestycji budżet miasto wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznając nam blisko
1 mln zł dofinansowania.
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Mobilne Centrum Edukacji

Turystyczna Szkoła w „Ósemce”
Tekst i zdjęcia:
LOT Kociewie

Pod koniec października
uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha
w Tczewie oraz Szkoły
Podstawowej nr 12 im.
Bronisława Malinowskiego
mieli okazję poznać atrakcje
Mobilnego Centrum Edukacji
– Turystycznej Szkoły.
Projekt ten, został zainaugurowany przez Polską Organizację
Turystyczną i ma na celu promocję polskiej turystyki wśród
dzieci oraz Polskiego Bonu Turystycznego, z którego można korzystać do marca 2022
roku. Wśród atrakcji nie mogło również zabraknąć regionalnego stoiska przygotowanego przez Lokalną Organizację
Turystyczną Kociewie.
– Dzięki świetnej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną
oraz LOT Kociewie udało nam
się zaprosić do Tczewa Turystyczną Szkołę, która w przystępny dla dzieci sposób pokazała jak bezpiecznie można
podróżować po naszym kraju
– mówi Piotr Kończewski –
dyrektor Lokalnej Organizacji
Turystycznej Kociewie. – Cieszę się, że wśród licznych atrakcji uczniowie mieli okazję poznać również atrakcje własnego
miasta oraz Kociewia – dodaje.
Najmłodszych przywitał robot
o imieniu Pepper, który zaprezentował im stoiska, zatańczył
i zagrał z dziećmi w kalambury. Na uczniów czekało siedem
stref, które uczyły przez zabawę – uczniowie mogli m.in.
sprawdzić swoją wiedzę na temat najważniejszych atrakcji

turystycznych, wziąć udział
w wyścigu rowerowym, poznać
geografię Polski czy też nauczyć się poprawnie kompletować plecak na kajakową lub
górską wyprawę. Zaś na nurtujące dzieci pytania odpowiadali animatorzy, którzy również
chętnie pomagali w korzystaniu ze stref.
Kociewskie stoisko również
cieszyło się dużym powodzeniem. Uczniowie mieli okazję
zagrać w memosy oraz piotrusia i w ten sposób poznać
atrakcje turystyczne naszego
regionu. Każdy odwiedzający regionalną strefę otrzymał
mapę atrakcji oraz wycinankę-ubierankę. A na koniec wizyty
na stoisku mógł zakręcić kołem
fortuny, pod którego numerami kryły się różnego rodzaju
gadżety, w tym m.in. upominki przygotowane przez Urząd
Miejski w Tczewie.
– Stoisko kociewskie miało
za zadanie w przystępny sposób zapoznać dzieci z atrakcjami regionu oraz zaopatrzyć
nauczycieli w materiały do prowadzenia lekcji o Kociewiu –
mówi Julita Dembek z biura
LOT Kociewie. – Dużym zaskoczeniem była dla nas wiedza,
którą wykazywali się uczniowie. Znali nie tylko atrakcje,
ale również potrafili rozpoznać
osoby związane z Kociewiem,
takie jak Kazimierz Deyna czy
też Grzegorz Ciechowski.
Mobilne Centrum Edukacji
– Turystyczna Szkoła gościło w Tczewie przez dwa dni.
Warto dodać, że tylko dwie
szkoły z województwa pomorskiego zostały zakwalifikowane do tego programu. Była to
tczewska placówka oraz szkoła w Pucku. Projekt Turystyczna Szkoła trwa od września
do grudnia br. W tym czasie
odwiedzi wszystkie regiony
Polski. Cieszymy się, że również Kociewie mogło wziąć
udział w tym turystycznym
przedsięwzięciu!

SPOŁECZEŃSTWO
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Jubileusze małżeńskie

Medale i upominki dla seniorów
››
››
››
››
››
››

Tekst i zdjęcia:

Janina i Ireneusz Ciewiertnia
Danuta i Józef Maliszewscy
Maria i Edmund Trochowscy
Irena i Ireneusz Felczakowie
Barbara i Jerzy Wojciechowscy
Krystyna i Franciszek
Jaguszewscy
›› Krystyna i Roman Aptewiczowie

Małgorzata Mykowska

10

listopada w Urzędzie
Miejskim gościliśmy
seniorów, którzy obchodzili jubileusze 50-, 55- i
60- lecia pożycia małżeńskiego. Jedna z par – państwo Jadwiga i Józef Kiedrowiczowie
świętował 70-lecie małżeństwa.
Parom świętującym złote gody
Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczał wiceprezydent Adam
Burczyk. Wszystkie pary otrzymały gratulacje, kwiaty i upominek od prezydenta miasta
w postaci serwisu kawowego.
Małżonkom, którzy nie mogli
przybyć na uroczystość, upominki zostały dostarczone do
domów. – Życzę Państwu dużo
zdrowia, jeszcze wielu wspólnych lat i kolejnych tak pięknych jubileuszu – powiedział
wiceprezydent A. Burczyk.

››
››
››
››
››

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:
Barbara i Antoni Bielaszewscy
Maria i Andrzej Walkowiakowie
Gabriela i Jerzy Falińscy
Daniela i Jerzy Penke
Helena i Franciszek Górscy

Państwo Maria i Edmund Trochowscy

››
››
››
››
››
››
››

JUBILEUSZ 55-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:
Czesława i Roman Wierzbowie
Ewa i Gerard Grabowscy
Małgorzata i Waldemar
Blochowie
Barbara i Hans Wessalowscy
Irena i Tadeusz Chmielewscy
Lidia i Zygmunt Kizlichowie
Zofia i Jerzy Zelgertowie
Renata i Jan Dawidowscy
Joanna i Zdzisław Modrzyńscy
Genowefa i Alfons Jahnowie

››
››
››
››
››

JUBILEUSZ 60-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:
Aleksandra i Jerzy Wierzbowscy
Teresa i Hubert Balewscy
Elżbieta i Zenon Korinthowie
Urszula i Tadeusz Kurkowie
Renata i Bogdan Kłoddowie

››
››
››
Państwo Janina i Ireneusz Ciewiertnia

Państwo Teresa i Hubert Balewscy

JUBILEUSZ 70-LECIA POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:
›› Jadwiga i Józef Kiedrowiczowie

Państwo Jadwiga i Józef Kiedrowiczowie
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Koniec konkursu „Rowerem do pracy” 2021
Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428
e-mail: rowery@um.tczew.pl

D

obiegła końca jubileuszowa piąta edycja konkursu „Rowerem do Pracy”.
Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. Wasza rowerowa
aktywność w konkursie pokazała nam, że konkurs jest potrzebny i przede wszystkim, że przynosi założone efekty. Kończymy
konkurs z liczbą 494 uczestników i uczestniczek (rekord był
499 osób) z 63 firm (rekord był
55 firmy). Dziękujemy!
Konkurs trwał 28 tygodni i był
rekordowy pod wieloma względami. Tegoroczna edycja to najwięcej wykonany przejazdów
ogółem, tych do/z pracy oraz
przejechanych km z wszystkich
edycji konkursu jakie odbyły się
w ciągu 5 lat. Łącznie pracownicy firm biorących udział w konkursie przejechali 60 759 razy,
w tym 47 099 do/z pracy, pokonując przy tym 378 322 km (to
prawie tyle co z Ziemi na Księżyc i tyle co 9 razy dookoła samej Ziemi).
Tegoroczny konkursu to również wiele nagród. W tej edycji ze sklepiku konkursowego
uczestnicy wykupili 930 indywidualnych nagród m.in.: bilety do kina Helios, vouchery
do lokalnych kawiarni i restauracji, serwisy rowerowe oraz
nagrody rzeczowe: pokrowiec
przeciwdeszczowy na siodełko rowerowe, peleryna przeciwdeszczowa, zapięcia rowerowe typu u-lock, lampki rowerowe, buffy na szyję oraz
dzwonki rowerowe.
Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowaliśmy wesprzeć konkursem tych najbardziej potrzebujących. Osoby
uczestniczące w konkursie zamiast zakupu nagród dla siebie, miały możliwość ufundowania posiłku dla podopiecz-

nych Towarzystwa im. św. Brata Alberta, Koło Tczew. 50 voucherów na obiad (od baru
mlecznego „Kociewiak”), trafiło do tczewskiej ogrzewalni dla
bezdomnych. Obiady wolontarystycznie dostarczali Tczewscy Kurierzy Rowerowi.
Nagród by nie było gdyby nie
nasi sponsorzy i partnerzy: Flex
– Poland, Salon Rowerowy Bogdan Bondariew, Tczewscy Kurierzy Rowerowi, Eaton, ZWiK
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie, Przewozy Autobusowe Gryf oraz Zakład Utylizacji Odpadów Stałych.
Oprócz promocji roweru jako
codziennego środka transportu, konkurs oczywiście ma formę rywalizacji, która to trwała
do samego końca. Oto pierwsza dziesiątka osób z największą liczbą pkt:

1
2
3

Martius – Quaker Houghton (964 przejazdów,
9405 km)
Cyklista – Fabryka Sztuk
(957 przejazdów, 7005 km)

Zbylo – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (849 przejazdów, 8580 km)

4

zulawski – Huber+Suhner
Sp. z o.o. (433 przejazdów,
9157 km)

5
6
7

Segment – Powiatowe
Centrum Sportu w Tczewie
(713 przejazdów, 5303 km)
Hefajsto – Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o. (622
przejazdów, 5316 km)

Mercedes 7082 – Przewozy Autobusowe Gryf Sp.
z o.o. S.K. (472 przejazdów,
6242 km)

8
9
10

Robike – Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
(726 przejazdów, 4444 km)
Robert Kamrowski –
TAPFLO Sp. z o.o. (543
przejazdów, 6876 km)
andzia – Flex (504 przejazdów, 4998 km)

Najbardziej rowerowymi firmami zostali:

1
2

Flex (9 571 przejazdów, 63
626 km) – w kategorii największa firma (>1000 osób)
Press Glass (3 974 przejazdów, 25 596 km) – w kategorii duża firma (251-1000
osób)

3

Tapflo Group (2 958 przejazdów, 22 277 km) – w kategorii średnia firma (51-250
osób)

4

Oiler S.A. (1 838 przejazdów, 7 992 km) – w kategorii mała firma (11-50 osób)

5

Powiatowe Centrum
Sportu w Tczewie (1 721
przejazdów, 8 231 km)
– w kategorii mikro firma
(2-10 osób)

6

Translatio Joanna Sadowska (213 przejazdów,
1 232 km) – w kategorii jednoosobowa firma
Największy odsetek pracowników biorących udział w konkursie (którzy odbyli minimum 50 podróży do/z pracy
na rowerze): California Trading Sp. z o.o. Sp. kom. – 80
proc. pracowników.
Pracownicy (posiadający min.
50 przejazdów do/z pracy)
zwycięskich firm otrzymają
drobne upominki. Gratulacje!
Dziękujemy naszym patronom
medialnym: Radio Tczew Telewizja Tetka Tczew Tcz.pl Dziennik Bałtycki naszemiasto.pl
Konkurs ma na celu promocję
roweru jako codziennego środka transportu. Konkurs „Rowerem do Pracy” jest dla nas
jednym z narzędzi do zmiany zachowań transportowych
mieszkańców naszego miasta. Dziękujemy wszystkim firmom i pracownikom z konkursu za aktywny udział we wprowadzaniu tej zmiany.

›› roweremdopracy.tczew.pl

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Konkurs „Przedsiębiorca
Roku 2021”
Krystian Jendrzejewski

ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41/42/43
e-mail: info@dp.tczew.pl
dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew
twitter.com/DPTczew

P

Celem Konkursu „Przedsiębiorca roku 2021” jest identyfikacja i promocja lokalnych
przedsiębiorstw, wyrobów
oraz usług rzemieślniczych dostarczanych na terenie Tczewa
wraz z wyróżnieniem ich wytwórcy lub dostawcy.
Kryteria oceny:

›› solidność i jakość popar››
››

››
››
››

te dobrą opinią klientów,
dbanie o zachowanie tradycji rzemieślniczej, kupieckiej etc.,
posiadanie innych znaczących wyróżnień
lub/i odnoszenie innych
sukcesów o charakterze
gospodarczym,
zaangażowanie w sprawy
miasta,
CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu,
dbałość o środowisko
naturalne, wykorzysta-
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Program
„Czyste Powietrze”
Dofinansowanie
dla domów jednorodzinnych
Dofinansowanie można
otrzymać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła
ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych
budynku.

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

rezydent Miasta Tczewa ogłosił kolejną edycję
konkursu „Przedsiębiorca Roku 2021”. Do konkursu można zgłaszać firmy mikro, małe oraz średnie – wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie www.
dp.tczew.pl w zakładce konkursy. Wybór „Przedsiębiorcy Roku” nastąpi w kategoriach mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, „Debiut roku” – dla nowo utworzonych przedsiębiorstw; „Inwestycja/Inwestor roku” – dla
nowo oddanych inwestycji lub
podmiotów.

BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

nie odnawialnych źródeł energii lub prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego.
Główną nagrodą w konkursie jest tytuł „Przedsiębiorca Roku 2021”, dyplom wraz
z płaskorzeźbą Urzędu Miasta oraz nagroda finansowa.
Przewidziane są również wyróżnienia dla pozostałych
uczestników konkursu.
Wszyscy chętni do wzięcia
udziału w konkursie mają
czas do 31 grudnia 2021 r.
na przesłanie zgłoszeń. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej w 2022 r. lub
w innym bezpiecznym terminie, w zależności od rozwoju
epidemii Covid-19.
W przypadku jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt
z Biurem Wspierania Przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.
Partnerzy konkursu: Cech
Rzemiosł Różnych w Tczewie,
Regionalna Izba Gospodarcza
Pomorza o/Tczew, Pracodawcy Pomorza o/Tczew.
Dotychczasowi laureaci:

2012

Józef Wąs Piekarnia
Wąs – Nowoczesny
Tczew 2012 / Osada.pl
Katarzyna Kaszowicz
– Rzemieślnik Roku 2012

2013

Małgorzata Truchlińska art&me design obecnie m2 projektanci – Rzemieślnik Roku 2013

2014

Twoja Niania Kamila Chabowska
– Rzemieślnik Roku 2014/
„MF Meble” Marcin Firyn
– Rzemieślnik Roku 2014

2015

Piekarnictwo S.C.
Roman, Grzegorz,
Adam Gawrońscy / Telkab
sp. z. o. o.

2016
2017

Edoradca sp. z o.o.
/ Sklep Foto Alicja
Henning
Insan s.c. Wojciech
Zwiernik, Krystyna
Wyczyńska / Panda Biuro
Turystyki i Handlu Barbara
Dobrowolska

2018

Usługowy warsztat
mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa samochodowego Bogusław Łosiak /
Projekt Grzegorz Piankowski
/ Elemix s.c. Elżbieta i Jan
Leszczyńscy / Plumkawka Bogumiła Śliwa / Zespół
Opieki Zdrowotnej Medical
sp. z o.o. / GPEC sp. z o.o.

2019

AX Mebel Grzegorz
Chruściel / Władysław Laga / Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „WANT” Karol Narloch, Bartłomiej
Dompke Spółka Cywilna /
Po Maluchu sp. z o.o.

2020

Restauracja Pod Orłem s.c. Iwona i Maciej Rosinek / You-Cafe sp.
z o.o. / Etac Poland
sp. z o.o. / Metrix-Metal
sp. z o.o. / HMS s.c. Szymon Hebel, Maciej Hegel

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu
„Czyste powietrze”?
Właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W jakiej wysokości mogę
otrzymać dofinansowanie?
Dotacja może wynosić do
30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (dla osób z rocznym dochodem do 100 tys.
zł) i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (dla gospodarstw
z dochodem na osobą poniżej 1400 zł lub 1960 zł
w jednoosobowym).

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 dofinansowanie wymagają
wcześniejszego umówienia
z uwagi na wymagane we
wniosku dane dot. nieruchomości i zakresie wsparcia w programie.
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Kiedy przez Wisłę znów pojechały pociągi
Tekst i zdjęcie:
Dawny Tczew

W

historii tczewskich
mostów przez Wisłę z grudniem wiążą się dwie istotne daty związane z powojenną odbudową
kolejowej przeprawy na linii
ze stolicy do Trójmiasta.
Decyzja o odbudowie mostu
kolejowego, który w marcu
1945 roku, w obliczu nadciągającej Armii Czerwonej, został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie, zapadła tuż po zakończeniu działań wojennych. Inwestycja była
priorytetową, ponieważ zniszczone zostały wszystkie mosty na Wiśle. Paradoksalnie,
w najlepszej kondycji znajdował się most drogowy w Tczewie. Choć brakowało mu między innymi dwóch przęseł nad
nurtem rzeki, to jego odbudowa wydawała się być najmniej
wymagającą.
Zanim jednak do tego doszło,
robotnicy pojawili się na sąsiednim moście kolejowym.
A konkretniej rzecz ujmując
– na jego ruinach. Odbudowę przeprawy rozpoczęto formalnie 15 września 1945 roku
od wywiezienia 6 tysięcy ton
pozostałości wysadzonej konstrukcji stalowej. Prace prowadziło kilka firm: Oddział 1
PPRK w Bydgoszczy, przedsiębiorstwo „Sabo” z Warszawy oraz przedsiębiorstwo K.
Stronczyński, R. Czarnota-Bojarski, M. Natoff. Brakujący fragment przęsła numer 7
zastąpiono przęsłem odzyskanym z rozbiórki tymczasowego
mostu w Opaleniu, a całkowicie zniszczone przęsła numer
1, 3, 4 i 5 zastąpiono jednotorowymi, składanymi przęsłami ESTB – Everall Sectional
Train Bridge, czyli składanym
mostem kolejowym brytyjskiego inżyniera Williama Teague
Everalla. Kierownictwo odbudowy mostu stanęło przed
niemałym wyzwaniem. Przęsła z oryginalnej konstrukcji
mostu liczyły blisko 130 me-

trów długości, z kolei przęsła
ESTB, aby udźwignąć ciężar
ówczesnych pociągów, mogły
mieć maksymalnie 98 metrów.
Brakujące metry przeprawy
zastąpiono czterema kładkami. Odbudowę zakończono 23
grudnia 1947 roku, a już dzień
później po obiekcie przejechał
pierwszy pociąg ze stolicy nad
Bałtyk. Już bez przesiadek.
Jak podała „Trybuna Robotnicza”: „Tego (…) dnia wyruszył z Warszawy do Gdańska
pociąg drogą na Tczew trasą skróconą o 115 km”. Do 17
stycznia 1948 roku obowiązywał jednak ograniczony ruch
pociągów, a 10 lutego nastąpiło oficjalne, uroczyste oddanie
mostu do użytku. W celu połączenia obu wiślanych mostów i umożliwienia ruchu kołowego przez Wisłę, stworzono specjalny pomost zmontowany z fragmentów przęseł
mostu drogowego, zniszczonych przez powódź i krę lodową w marcu 1947 roku. Budowa łącznika oznaczała konieczność rozbiórki pary wieżyczek
na moście drogowym. Na torowisku dwóch pierwszych przęseł mostu kolejowego ułożono

dylinę umożliwiająca ruch kołowy, a do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu powołano specjalną służbę. Kładka, o długości 40 metrów i szerokości
4,8 metra, została otwarta 15
stycznia 1948 roku.
Przęsła z jednym torem ograniczały przepustowość ważnej
dla gospodarki odbudowującego się kraju linii kolejowej. była
to więc konstrukcja tymczasowa, a do jej przebudowy przystąpiono w drugiej połowie lat
50. W 1956 roku rozpoczęto
prace projektowe, a dwa lata
później budowlane. Przęsło
z dawnego mostu pod Opaleniem wymieniono na część odwzorowującą oryginalne przęsło z 1912 roku. Usunięto też
dodatkową kładkę na przęśle
numer 6, wydłużając następnie krótkie przęsło trapezowe
z 1940 roku. I wreszcie dwa
przęsła ESTB numer 1 i 3, wraz
z dostawionymi kładkami, zastąpiono dwutorowymi przęsłami kratowymi o pasach górnych parabolicznych, o rozpiętości podporowej 128,60 m,
a więc zbliżonymi do długości
oryginalnych przęseł z budo-

wy mostu, zaprojektowanymi
w Warszawskim Biurze Studiów i Projektów Budownictwa
Kolejowego przez inżyniera
Konrada Liśkiewicza. Przęsła
te były najdłuższymi przęsłami
stalowymi zaprojektowanymi
w wspomnianym biurze. Przęsła ESTB numer 1 i 3 zamontowano na moście drogowym
od strony Tczewa, nad nurtem
rzeki. Rozebrano wówczas prowizoryczną konstrukcję łączącą oba mosty. Wymianę przęseł ESTB numer 4 i 5 odłożono
w czasie, dlatego w oddanym
ponownie do użytku w dniu 2
grudnia 1958 roku moście kolejowym wciąż na dwóch przęsłach pociągi jeździły tylko jednym torem. Przęsła numer 4
i 5 wymieniono na konstrukcję autorstwa inżyniera Liśkiewicza do marca 1971 roku.
Zdemontowane przęsła ESTB
– wraz ze swoimi odpowiednikami z mostu kolejowego
w Malborku – w 1973 r. trafiły do Modlina, a konkretnie
na most im. porucznika Feliksa Pancera na Narwi. Służyły tutaj do 2009 roku, kiedy zastąpiła je zupełnie nowa
konstrukcja.
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Konkursy Fabryki Sztuk
Małgorzata Kruk
Fabryka Sztuk

II miejsce: Helena Fiwek
– Centrum Kultury i Sztuki
III miejsce: Jan Galikowski – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Integracyjnymi
Wyróżnienie: Michalina
Szramke – Centrum Kultury i Sztuki

Po raz siódmy w Fabryce
Sztuk przyznano nagrody
w konkursie plastycznym
polegającym na zaprojektowaniu kartki pocztowej.
W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba
uczestników – aż 219 osób
w wieku od przedszkolnego do licealnego. Młodzi plastycy przedstawiali wakacyjne wspomnienia znad Bałtyku, z gór, większych i mniejszych miast polskich i zagranicznych. Pojawiły się także jesienne krajobrazy. Jury nagrodziło 19 projektów. Ich autorzy
otrzymali bony upominkowe,
materiały plastyczne i gadżety
promocyjne.
Wyniki konkursu
„Pocztówka z…”:
kategoria wiekowa:
przedszkola i klasy „0”
I miejsce: Olivia Pycia
– Przedszkole „Jarzębinka”
II miejsce: Aniela
Konowrocka – Tęczowe
Przedszkole

kategoria wiekowa:
szkoły podstawowe klasy 7-8
i szkoły ponadpodstawowe

„Wakacje z aparatem” – I miejsce: Ariel Smolak
III miejsce: Antoni
Swoboda – Centrum Kultury i Sztuki
Wyróżnienie: Nikodem
Rutkowski – Przedszkole
„Jarzębinka”
kategoria wiekowa:
szkoły podstawowe klasy 1-3
I miejsce: Natalia Masalon
– Centrum Kultury i Sztuki
II miejsce: Mikołaj Jagodziński – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Leon Szymanik – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Integracyjnymi

Wyróżnienie: Blanka Grabowska – Prywatna Szkoła Podstawowa „Fontanna
Marzeń”
Wyróżnienie: Alexander Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr 1
Wyróżnienie: Gabriela
Ramczyk – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
Wyróżnienie: Zofia Szwocha – Centrum Kultury
i Sztuki
kategoria wiekowa:
szkoły podstawowe klasy 4-6
I miejsce: Nikola Wenta
– Centrum Kultury i Sztuki

I miejsce: Emil Pepliński
– Centrum Kultury i Sztuki
II miejsce: Szymon Piwko
– Centrum Kultury i Sztuki
III miejsce: Julia Jarkuszewicz – Centrum Kultury
i Sztuki
Wyróżnienie: Weronika Węsierska – Zespół Szkół
Technicznych
W październiku nastąpiło również rozstrzygnięcie czternastej edycji konkursu fotograficznego „Wakacje z aparatem” pod patronatem: Posła
na Sejm RP Kazimierza Smolińskiego, Starosty Tczewskiego Mirosława Augustyna i Prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego.
Zdjęcia, którym towarzyszył
wspólny motyw przewodni: kontrasty, oceniało jury
w składzie: Sławomir Gawroński, Ireneusz Jędruch i Tomasz
Telefus. Przyznano następujące nagrody:
I miejsce: Ariel Smolak
II miejsce: Krystian Jaworz
III miejsce: Maciej Kulla
Wyróżnienia: Jacek Cisło,
Agnieszka Grenz, Krystian
Jaworz, Marta Szczuka,
Emilia Snochowska, Marta Szczuka
Nagroda – fotografia najlepiej promująca Tczew:
Małgorzata Justa
Nagroda – debiut:
Mariusz Hajdarowicz

„Pocztówka z…”
Olivia Pycia

„Pocztówka z…”
Emil Pepliński

Fotografia najlepiej promująca Tczew
Małgorzata Justa

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez patronów konkursu, Fabrykę Sztuk,
a także Studio Foto Video Tomasz Telefus w Tczewie i Fotoopus Rafał Grzenkowski.
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Uchwała nr XXXV/383/2021 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 28 października
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

N

a podstawie art. 18 ust.
2 pkt. 8, art. 40 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), art. 5 ust. 1 i ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021
r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych na rok 2022
(M. P. z 2021 r. poz.724) Rada
Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie miasta Tczewa w następującej
wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,03 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
od 1 ha powierzchni – 5,17 zł
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni – 0,54 zł
d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1398 oraz z 2019 r. poz. 730),
i położonych na terenach, dla

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,40 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,89 zł
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 25,74 zł
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,04 zł
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych
świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,25 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa
domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,30 zł
f) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni użytkowej
– 8,68 zł
3) od budowli – 2 proc. ich
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.

3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych. (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 z późn. zm.).
§2
Traci moc uchwała Nr
XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
na terenie miasta Tczewa (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2020
r. poz. 4697).
§3
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega
również opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Panorama Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie
Zenon Drewa
1 Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia
7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.
Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne”

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określenie wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie
swojego działania.
Przy określaniu wysokości
stawek rada gminy może
różnicować ich wysokość
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania czy rodzaj zabudowy budynków, jednakże ich wysokość nie może
przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Proponowane przez Radę
Miejską w Tczewie stawki
są stawkami maksymalnymi ustalonymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 za wyjątkiem stawki dla budynków gospodarczych
przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele
bytowe gospodarstwa
domowego, która wynosi 6,30 zł (wzrosła o 0,21
zł w stosunku do stawki
na 2021 r.).
Powyższe zmiany spowodują zwiększenie wpływów do budżetu miasta o około 918.000,00
złotych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Skarbnik Miasta
Helena Kullas
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XXII Miejski Konkurs Ekologiczny
Anna Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

T

egoroczny Miejski Konkurs Ekologiczny po raz
pierwszy odbył się w trybie zdalnym pod hasłem „Chcę
to zobaczyć czyli obserwujemy przyrodnicze ciekawostki
Tczewa”. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych o zainteresowaniach
przyrodniczych.

Uczestnicy konkursu w okresie od 1 czerwca do 30 września 2021r. prowadzili obserwacje przyrodnicze, a w październiku wykonywali prezentacje multimedialne związane
ze swoimi obserwacjami. Prezentacje zawierały wyłącznie
zdjęcia wykonane przez uczestników, daty i godziny obserwacji oraz opisy sfotografowanych organizmów.
Komisja konkursowa w pierwszym etapie sprawdziła prace
pod kątem zgodności z regulaminem. Drugi etap obejmował
ocenę, w której uczniowie mogli zdobyć punkty za wykazane
w prezentacjach:

››
››

››

zaangażowanie ucznia
w prowadzone obserwacje
znajomość zasad związanych z poprawnym obchodzeniem się z fotografowanymi obiektami (nie
płoszymy, nie nęcimy, nie
dotykamy, nie zbliżamy
się do gniazd etc.)
poprawność merytoryczną i językową informacji zamieszczonych
w prezentacji

Fot. Anna Peichert

Celem konkursu była aktywizacja młodzieży do samodzielnych obserwacji przyrodniczych. Założeniem konkursu
na prezentację multimedialną
było zainspirowanie uczniów
do bliższego poznania i zaprezentowania rówieśnikom
najciekawszych organizmów
roślinnych i zwierzęcych występujących na terenie Tczewa i okolic.

I MIEJSCE

120 punktów

DOMINIK SZOSTAK
z klasy 7H – SP 12

nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

II MIEJSCE

115 punktów

MAKSYMILIAN CIESIELSKI
z klasy 7C – SP 11

nauczyciel: pani Barbara Pawłuszewicz

II MIEJSCE
w kategorii A

110 punktów

KAROLINA MARCHEL
z klasy 5B – SP 7

nauczyciel: pan Cezary Wójcik

103 punkty

HANNA PAWŁUSZEWICZ
z klasy 8C – ZSK

nauczyciel: pani Anna Samulewicz

103 punkty

MARTA KOBUS
z klasy 8D – SP 12

nauczyciel: pani Ewa Szwaczka

III MIEJSCE

›› przejrzysty i uporządko››
››
››

wany układ prezentacji
adekwatność zastosowanych zdjęć do przedstawionych treści
kreatywność oraz pomysłowość przedstawienia
tematu konkursowego
techniczną poprawność
wykonania prezentacji

Konkurs przewidywał dwie
kategorie wiekowe:

›› kategoria A – dla klas 5 i 6
szkół podstawowych

›› kategoria B – dla klas 7 i 8
szkół podstawowych.

W efekcie okazało się, że większość prac, jaka wpłynęła
na konkurs zakwalifikowała się do kategorii B. Byli to
uczniowie klas 7 i 8. Do kate-

gorii A została nadesłana tylko jedna praca.
Komisja konkursowa z przyjemnością oceniła jedną pracę uczennicy klasy 5 stwierdziła i na podstawie zdobytej
liczby punktów przyznała jej
II miejsce. W efekcie lista nagrodzonych uczniów przedstawia się następująco:
Biorąc pod uwagę punktację
wszystkich uczestników dodatkowo wyróżniono prace
uczniów, którzy zdobyli powyżej 90 punktów:

›› Emilian Kaczmarzyk
››

z klasy 8G – SP 11 – z wynikiem 99 punktów
Karolina Tokarska
z klasy 8H – SP 11 – z wynikiem 96 punktów.

Pomimo innej formy mamy
nadzieję, że konkurs nadal pozostał doskonałą formą popularyzacji wiedzy ekologicznej
wśród uczniów oraz przyczynia się do rozwoju zainteresowań młodego człowieka. Tematyka konkursu jest szczególnie ważna dla młodego pokolenia, które będzie w przyszłości decydowało o losach
naszego środowiska.
Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicznej przez laureatów konkursów corocznie są atrakcyjne nagrody, które niebawem
trafią do uczniów.
Urząd Miejski w Tczewie serdecznie gratuluje wiedzy
wszystkim uczestnikom oraz
ich opiekunom.

