
TA WIELKANOC BYŁA WYJĄTKOWA – SPĘDZILIŚMY JĄ W TCZEWIE RAZEM: POLACY I UKRAIŃCY. 
W NASZYM MIEŚCIE JEST JUŻ OK. TYSIĄCA UCHODŹCÓW WOJENNYCH I NADAL PRZYBYWAJĄ 
KOLEJNI. WIELU TCZEWIAN PRZYJĘŁO ICH POD SWÓJ DACH OFERUJĄC WSZELKĄ POTRZEBNĄ 
POMOC. 9 KWIETNIA WSPÓLNIE BAWILIŚMY SIĘ NA POLSKO-UKRAIŃSKIM SPOTKANIU 
WIELKANOCNYM. NASI GOŚCIE MOGLI NA CHWILĘ ODERWAĆ SIĘ OD DRAMATU WOJNY  
I POZNAĆ POLSKIE ZWYCZAJE. ABY PODZIĘKOWAĆ TCZEWIANOM ZA POMOC, ZORGANIZOWALI 
„SUBOTNIK”, CZYLI PRZEDŚWIĄTECZNE SPRZĄTANIE MIASTA. 
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10 kwietnia, po ciężkiej 
chorobie, zmarł Ryszard 
Brucki, wieloletni radny, 

społecznik, oddany miastu 
i jego mieszkańcom. 

Pracował w tczewskiej Ra-
dzie Miejskiej w latach 1994-
2010, był także radnym 
w obecnej kadencji. Aktyw-
nie działał na rzecz środo-
wiska osób uzależnionych 
i ich rodzin. Był założycie-
lem stowarzyszenia Tczewski 
Klub Abstynenta Sambor i świetlic socjoterapeutycznych 
dla dzieci i młodzieży.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam serdeczne wyrazy 
współczucia składa Prezydent Tczewa oraz Przewodniczą-
cy i radni Rady Miejskiej w Tczewie.

Małgorzata Mykowska
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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 
Józef Cichon
Roman Kucharski

REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77 59 320
mykowska@um.tczew.pl

REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77 59 320, 58 77 59 490
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a Wersja elektroniczna biuletynu 
dostępna jest na stronie internetowej: 
wrotatczewa.pl/k/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 6 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE 
Małgorzata Mykowska

AKTUALNOŚCI

Przyjadą uchodźcy z Czarnomorska

Czarnomorsk – nasze miasto partnerskie na Ukrainie 
(niedaleko Odessy) zwróciło się do nas z prośbą o przy-
jęcie grupy uchodźców – matek z dziećmi, często po 
traumatycznych przeżyciach wojennych. 

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zadeklarował przyję-
cie grupy ok. 50 osób. Przygotowujemy miejsca zakwatero-
wania dla uchodźców m.in. w świetlicy na Górkach i w Cen-
trum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej. Mamy łóżka, 
materace, pościele, jednak potrzebne są m.in. półki, sza-
fy, pralki, suszarki. Cały czas potrzebne są także produkty 
do naszego sklepu społecznego przy ul,. Żwirki 40 (na tar-
gowisku Manhattan), gdzie obywatele Ukrainy za darmo 
otrzymują m.in. żywność, środki czystości, higieny, ubrania.

Małgorzata Mykowska

Pożegnaliśmy Ryszarda Bruckiego
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6-7 Inwestycje

Korpus Wsparcia Seniorów8
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Jak obywatel Ukrainy może założyć  
w Polsce firmę

21

Astronomiczna Noc Muzeów22
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Jarmark Wielkanocny za nami14-15
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

W kswietniu gościł w Tcze-
wie burmistrz Praszki w woj. 
opolskim Jarosław Tkaczyń-
ski. Burmistrz był zaintere-
sowany budową i funkcjo-
nowaniem kompostowni 

Inicjatywa wyszła od na-
szych gości, którzy chcieli 
w ten sposób podziękować 
tczewianom za pomoc, któ-
rą otrzymali i nadal otrzy-
mują w naszym mieście. 
Ukraińcy sprzątali m.in. te-
reny wzdłuż al. Solidarno-
ści, os. Bajkowe, teren byłej 
jednostki wojskowej, tere-
ny nad Wisłą, rejon wzdłuż 

Kanału Młyńskiego, al. Ko-
ciewskiej. Cała akcję koor-
dynował Zakład Usług Ko-
munalnych, który zapewnił 
rękawice i worki na śmieci. 
Zebrano cztery samochody 
odpadów.

Tzw. subotnik to ukraiń-
ska tradycja wiosennych 
porządków (wprawdzie 

Inne samorządy uczą się od nas

Ukraińcy pomogli w sprzątaniu 
miasta – subotnik w Tczewie

Tuż przed świętami Wiel-
kiej Nocy grupa ponad 60 

Ukraińców, którzy znaleźli 
schronienie w Tczewie, 

wzięła udział w sprzątaniu 
miasta.

Inne gminy podpatru-
ją nasze rozwiązania  

i korzystają z naszych 
doświadczeń. 

w Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji. Gmina Prasz-
ka przymierza się do podob-
nej inwestycji. 
Przy okazji burmistrz prze-
jechał  s ię  testowanym 

28 KWIETNIA, 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 31 marca 
2022 r.

5. Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tczewa za 
kwiecień 2022 r.

6. Informacja z interpelacji zgłoszo-
nych przez radnych od 31 marca 
2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA

7. Sprawozdanie z działalności MOPS 
za 2021 rok.

8. Ocena zasobów pomocy 
społecznej za rok 2021 dla Gminy 
Miejskiej Tczew.

9. Sprawozdanie za rok 2021 
z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla miasta Tczewa na 
lata 2021 – 2025.

10. Roczny raport z monitoringu 
Gminnego Programu Rewitali-
zacji Miasta Tczewa na lata 2016 
– 2030.

11. Raport okresowy z realizacji 
Strategii Rozwoju Miasta Tczewa,

12. Informacja z przebiegu „Nieobozo-
wej Akcji Zima 2022”.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1. udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Tczewskiego,

13.2. przystąpienia do sporządze-
nia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa,

13.3. zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2022 r.,

13.4. zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 
2022-2035.

14. Zgłaszanie interpelacji, zapytań 
i wniosków.

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

w Tczewie elektrycznym 
autobusem. – Cieszę się, że 
możemy służyć pomocą in-
nym samorządom – mówi 
Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa.

XLIV sesja Rady 
Miejskiej w Tczewie

na Ukrainie odbywa się 
to w soboty – u nas był to 
Wielki Czwartek).

– Dziękuję za tę akcję i cie-
szę się, że coraz lepiej się 
u nas czujecie i coraz bar-
dziej angażujecie w sprawy 
naszego miasta – powie-
dział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska



4 /2022miasta KWIECIEŃ

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

SAMORZĄD

Podczas marcowej sesji 
radni przyjęli uchwa-
łę, w której apelują do 

prezydenta miasta o podjęcie 
działań związanych z przenie-
sieniem mogiły zbiorowej żoł-
nierzy Armii Radzieckiej usy-
tuowanej przy ul. 30 Stycznia 
– na cmentarz wojenny. Zgod-
nie z obowiązującymi przepi-
sami, groby wojenne powin-
ny być zgrupowane za cmenta-
rzach wojennych. Miasto wy-
stąpiło do wojewody pomor-

31 marca 2022 r. Rada 
M i e j s k a  w  T c z e -
w i e  U c h w a ł ą  n r 

XLII/476/2022 przyznała do-
tacje na prace konserwator-
skie, restauratorskie i robo-
ty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znaj-
dujących się na terenie admi-
nistracyjnym miasta Tczewa, 
następującym podmiotom:

›› właścicielowi budynku przy 
ul. Rybackiej 33 w Tczewie 
na przeprowadzenie re-
montu dachu budynku przy 
ul. Rybackiej 33, w wysoko-
ści 10 400 zł, nie więcej jed-
nak niż 50 proc. rzeczywi-
stego, udokumentowanego 
kosztu prac,

›› wspólnocie mieszkanio-
wej nieruchomości przy ul. 
Podgórnej 20/Chopina 2 
w Tczewie na przeprowadze-
nie remontu elewacji fronto-
wej budynku przy ul. Chopi-
na 2, w wysokości 22 800 
zł, nie więcej jednak niż 50 
proc. rzeczywistego, udoku-
mentowanego kosztu prac,

›› wspólnocie mieszkaniowej 
nieruchomości przy ul. Cho-
pina 26 w Tczewie na wy-
mianę stolarki drzwiowej 
(zewnętrznej) w budynku 
przy ul. Chopina 26, w wy-
sokości 1 900 zł, nie więcej 
jednak niż 50 proc. rzeczy-
wistego, udokumentowane-
go kosztu prac.

Dofinansowanie z budże-
tu gminy prowadzone jest 
na podstawie przyjętych za-
sad i trybu udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków 
województwa pomorskiego, 
znajdujących się na terenie ad-
ministracyjnym miasta Tcze-
wa (Uchwała Rady Miejskiej 
w Tczewie XLIX/430/2010 
z dnia 30 września 2010 r.).

W terminie składania wnio-
sków, tj. do 10 stycznia 2022 
r., złożone zostały 3 wnioski. 
Wnioski dotyczyły obiektów, 
które znajdują się na obsza-
rze wpisanym do rejestru za-

bytków. Obiekty te objęte są 
ochroną konserwatorską.

Po analizie złożonych wnio-
sków, a także biorąc pod uwa-
gę środki finansowe będące do 
dyspozycji oraz zakres i zna-
czenie przeprowadzenia pla-
nowanych prac dla stanu tech-
nicznego obiektów oraz wize-
runku miasta, Rada Miejska 
w Tczewie postanowiła przy-
znać dotacje na remont dachu 
budynku przy ul. Rybackiej 33, 
na remont elewacji frontowej 
budynku przy ul. Chopina 2 
i wymianę stolarki drzwiowej 
(zewnętrznej) w budynku przy 
ul. Chopina 26.

Zgodnie § 9 ust. 1 uchwały Rady 
Miejskiej nr XLIX/430/2010 
z 30 września 2010 r. w spra-
wie przyjęcia zasad i trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, znajdujących się na 
terenie administracyjnym mia-
sta Tczewa, przekazanie dotacji 
nastąpi na podstawie umowy 

Dotacje na prace konserwatorskie

Radni chcą przeniesienia mogiły 
żołnierzy radzieckich

zawartej przez Gminę Miejską 
Tczew z beneficjentem. W umo-
wie określone zostaną między 
innymi: szczegółowy opis za-
dania, na które przyznana zo-
stała dotacja, termin realiza-
cji zadania oraz konsekwencje 
braku lub opóźnienia realizacji, 
kwotę dotacji i tryb jej płatno-
ści oraz specyfikację, jakie ro-
dzaje kosztów zostaną z niej po-
kryte, zobowiązanie do pokry-
cia przez wnioskodawcę, po-
zostałych kosztów zadania, na 
które przyznano dotację, tryb 
kontroli realizacji zadania, za-
pewnienie przez podmiot pod-
dania się kontroli w trakcie wy-
konywania umowy jak i po jej 
wykonaniu, konieczność po-
twierdzenia wykonania prac 
przez przedstawiciela Gminy 
Miejskiej Tczew, określenie ter-
minu i sposobu rozliczenia za-
dania oraz dotacji pod wzglę-
dem finansowym i merytorycz-
nym przez podmiot otrzymują-
cy dotację.

Arlena Hasse-Witczak
Konserwator zabytków

skiego w celu ustalenia proce-
dury wykonania uchwały tak, 
by nasze działania były zgod-
ne z prawem.

W grobie przy ul. 30 Stycznia  
spoczywa 469 żołnierzy Armii 
Radzieckiej, poległych w 1945 
r. na terenie całego powiatu 
tczewskiego.

Wcześniej, w porządku obrad 
zapowiadano uchwałę w spra-
wie usunięcia czerwonej gwiaz-
dy z grobu żołnierzy radziec-
kich, jednak zanim to nastą-
piło, gwiazda została usunię-
ta przez nieznanych spraw-
ców. Dochodzenie w tej spra-
wie prowadzi tczewska policja.
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Wiosenne sadzenie  
w Olpuchu

Z łożyliśmy wniosek do Mi-
nisterstwa Sportu i Tury-

styki o dofinansowanie budo-
wy kompleksu sportowego, 
w tym sali gimnastycznej, bo-
iska oraz zagospodarowanie 
terenu przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 – w ramach programu 
Sportowa Polska.

Inwestycję szacujemy na 20 
mln zł, a możliwy poziom dofi-
nasowania wynosi do 50 proc. 
wartości zadania. Odpowiedzi 
na wniosek spodziewamy się 
w ciągu pół roku.

W ramach planowanej inwe-
stycji ma zostać wybudowa-
na nowa sala gimnastyczna – 
zlokalizowana na terenie obec-
nego boiska, boisko o sztucz-
nej nawierzchni, bieżnia lek-
koatletyczna, teren do rekre-
acji i wypoczynku, miejsca 
parkingowe.

Małgorzata Mykowska

Inwestycja przy SP 1  
– wniosek  
o dofinasowanie

Nieruchomości 
na sprzedaż

D o sprzedaży przeznaczo-
ne zostały nieruchomości 

należące do Gminy Miejskiej 
Tczew: dwie działki przy ul. 
Czerwonego Kapturka i jedna 
przy ul. Tczewskich Saperów.

Działki przy ul. Czerwone-
go Kapturka przeznaczone 
są pod zabudowę usługową. 
Powierzchnia działek – obie 
po 2154 m². Przetargi odbędą 
się 27 i 28 czerwca.

Działka przy ul. Tczewskich 
Saperów przeznaczona jest 
pod usługi centrotwórcze, 
z dopuszczeniem m.in. funk-
cji mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. Powierzchnia gruntu 
4315 m². Przetarg odbędzie się 
21 czerwca.

SZCZEGOŁOWE INFORMACJE

Wydział Gospodarki 
Mieniem Komunalnym UM
tel. 58 77 59 364
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Miejski przewoźnik – fir-
ma P.A. Gryf zdecydowa-
ła się przetestować pojazd 
na tczewskich trasach. Po-
jazd jest w stanie przejechać 
ok. 500 km na jednym do-
ładowaniu, jest cichy, przy-
stosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, klima-
tyzowany. Cena to ok. 2,3 
mln zł. Autobus zebrał bar-
dzo dobre opinie wśród pa-
sażerów, zwłaszcza, że jazda 
nim była… bezpłatna.

Testowy „elektryk”  
na ulicach Tczewa

Zgodnie z ustawą o elektro-
mobilności, część taboru 
obsługującego komunika-
cję miejską będzie musiała 

opierać się na napędzie elek-
trycznym, a przed nami de-
cyzja o wyborze przewoźni-
ka na najbliższe lata.

Przez dwa dni, 11 i 12 
kwietnia, po Tczewie 

jeździł autobus z napędem 
elektrycznym.

Małgorzata Mykowska

Na prośbę harcerzy, pre-
zydent Mirosław Pobłocki, 
przekazał tuje, które, gdy 
urosną, osłonią nieco obozo-
wisko. 20 sadzonek wkopa-
li pracownicy Zieleni Miej-
skiej pod czujnym okiem pre-
zydenta i Magdaleny Kubic-
kiej-Netki – dyrygentki or-
kiestry (na zdjęciu).

Olpuch w powiecie 
kościerskim to letnia baza 

Harcerskiej Orkiestry Dętej. 

Małgorzata Mykowska
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INWESTYCJE

P rzy ul. Kusocińskiego 
trwają prace związa-
ne z wymianą kanali-

zacji deszczowej. 

Prace rozpoczęły się w mar-
cu i potrwają do końca sierp-
nia. Wymieniony zosta-
nie rurociąg o długości 160 
m oraz cztery studnie. Na 
zlecenie Gminy Miejskiej 
Tczew zadanie wykonuje fir-
ma ENERGO-EKO SP. z o.o. 
z siedzibą w Tczewie. Koszt 
inwestycji to 630 tys.

W czerwcu mija termin reali-
zacji ciągu pieszo-jezdne-

go przy ul. Retmańskiej, wraz 
z oświetleniem.

Inwestycja rozpoczęła się 
pod koniec ubiegłego roku. 
Na zlecenie Gminy Miejskiej 
Tczew wykonuje ją firma Ar-
tel z Knybawy.

Wykonano już kanalizację 
deszczową na całej długości, 
zaś nawierzchnia z trylinki 
wykonana została w 40 pro-
centach. Rozprowadzono in-
stalację oświetleniową, któ-
ra czeka na montaż słupów. 
Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem.

Zadanie obejmuje m.in.: bu-
dowę ciągu pieszo-jezdne-
go o szerokości 5 m i długo-
ści 740 m (z trylinki), obej-
mującego zjazdy do posesji 
oraz dojścia do furtek i połą-
czenie z ciągiem pieszo-rowe-
rowym, budowę sieci kanali-
zacji deszczowej, przestawie-
nie istniejącego ogrodzenia 
od strony ogródków działko-
wych na odcinku o długości 
ok. 130 m wraz z naprawą po-
wstałych uszkodzeń, wykona-
nie utwardzenia terenu o wy-
miarach16m x 20m, z przezna-
czeniem na miejsca postojowe, 
wykonanie kompletnego ozna-
kowania całej drogi, montaż 14 
latarni z oprawami ledowymi.

Koszt zadania to ponad 1,5 
mln zł. Jest to II etap inwe-
stycji przy ul. Retmańskiej, 
poprzedni był realizowany 
w 2019 r. Wówczas wyko-
nano ciąg pieszo-rowerowy 
o długości ok. 70 m, od stro-
ny Kanału Młyńskiego i część 
oświetlenia wzdłuż budynków 
mieszkalnych.

Małgorzata Mykowska

Sportowa Szkoła Podstawowa 
nr 2 – ocieplanie elewacji

Prace drogowe  
przy ul. Retmańskiej

T rwa rozbudowa Spor-
towej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. 

Gdańskiej. Obecnie prace 
koncentrują się na ociepla-
niu elewacji. Montowane są 
okna oraz instalacja wod-
no-kanalizacyjna wewnątrz 
budynku. Wykonano ścian-
ki działowe.

Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem i mają 
zakończyć się w sierpniu. 
Na zlecenie Gminy Miejskiej 
Tczew zadanie realizuje fir-
ma MSP „Smok” ze Staro-
gardu Gd.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Sylwia Balda

Dzięki dobudowywanemu 
segmentowi, cała szkoła po-
mieści się w jednym obiek-
cie. Na parterze oraz na pię-
trze budynku zlokalizowane 
zostaną po trzy klasy szkolne 
oraz węzły sanitarne i klatka 

schodowa. Obiekt dostoso-
wany będzie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Koszt 
zadania to ok. 3 mln zł, z tego 
ok. 1 mln zł to dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Wymiana kanalizacji  
przy ulicy Kusocińskiego

Małgorzata Mykowska
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Trwają prace wykończenio-
we wewnątrz budynku, m.in. 
malowanie ścian, montaż kli-
matyzacji i wentylacji, montaż 
drzwi wewnętrznych. Zagospo-
darowywany jest także teren 
wokół budynku, m.in. wymie-
niana jest kostka polbrukowa 
na placu za biblioteką.

Koszt inwestycji to 7 mln zł. 
Prace mają się zakończyć do 
maja br.

W wyremontowanym budynku 
urządzone zostaną nowe sale 
spotkań warsztatowych i inte-
gracyjnych, duża sala konfe-
rencyjna (z ruchomą ścianą), 
mediateka (do odsłuchiwa-
nia zbiorów audio, płyt). No-
wością jest winda zewnętrzna 
dla osób niepełnosprawnych 
(widoczna od strony ul. Ko-
ściuszki). Na poddaszu będą 
sale wystawiennicze. Zwięk-
szy się powierzchnia magazy-
nowa, przebudowane będą po-
mieszczenia biurowe, przebu-
dowane wszystkie instalacje 
wewnętrzne.

Zadanie jest dofinansowane 
w z funduszy unijnych i re-
alizowane w ramach projek-
tu „Miasto od-nowa – rewita-
lizacja Starego Miasta i Zato-
rza w Tczewie”, w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.

Budżet Obywatelski
28 marca zakończyła się ocena 

f o r m a l n a  p r o j e k t ó w 
z g ł o s z o n y c h  d o  B u d ż e t u 
Obywatelskiego Tczewa na 2023 r. 
Wszystkie 29 projektów zostało 
zweryfikowanych pozytywnie.

Rozpoczęła się weryfikacja zgło-
szonych projektów pod kątem 
spełniania wymogów meryto-
rycznych (m.in. pod względem 
kosztów, czasu i możliwości 
technicznych realizacji projek-
tów, zgodności z obowiązujący-
mi przepisami) i potrwa ona do 
10 czerwca.

Publikacja informacji o dopusz-
czeniu lub niedopuszczeniu pro-
jektu do głosowania nastąpi do 
28 czerwca. Do 8 lipca dowiemy 
się, kiedy przeprowadzone zosta-
nie głosowanie, a ogłoszenie wy-
ników nastąpi najpóźniej do koń-
ca września. Zwycięskie projek-
ty zostaną wpisane do budżetu 
miasta na 2023 r.

Budżet Obywatelski Tczewa jest 
realizowany od 2014 r.

Wymiana ogrodzenia 
przy SP 5
T rwa wymiana ogrodzenia przy 

Szkole Podstawowej nr 5. Za-
danie jest realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Tczewa.

Wykonawcą jest Przedsiębior-
stwo Handlowo- Usługowo-
-Produkcyjne Tokarex z siedzi-
bą w Przylesiu (woj. opolskie). 
Wartość zadania to blisko 200 
tys. zł, termin wykonania mija 
w połowie sierpnia.

Budowa oczyszczalni 
wód opadowych
Z ostała podpisana umowa z wy-

konawcą budowy oczyszczal-
ni wód opadowych na istnieją-
cych kolektorach deszczowych 
odprowadzających wody opado-
we ze zlewni terenu miasta Tcze-
wa do Wisły (wylot nr XII i wy-
lot nr XVII).

Wykonawcą robót jest firma Ars 
z Kolnika za kwotę 1,3 mln zł. 
Termin realizacji zadania mija 
we wrześniu br.

W bibliotece trwają prace 
wykończeniowe

Gruntownie przebudo-
wywana jest główna 

siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 6.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:
Jacek Cherek

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie
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››

SPOŁECZEŃSTWO

Program jest finansowany 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Z programu mogą 
korzystać osoby w wieku 65 lat 
i więcej, które mają problemy 
z samodzielnym funkcjono-
waniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzący samo-
dzielne gospodarstwa domo-
we lub mieszkający z osobami 
bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego 
wsparcia. Program ma na celu 
zapewnienie bezpieczne-
go funkcjonowania seniorów 
w ich miejscu zamieszkania. 
Program jest również odpo-
wiedzią na potrzeby seniorów 
w zakresie ochrony przed za-
każeniem COVID-19,w związ-
ku z utrzymującym się stanem 
epidemii na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Realizacja programu obejmuje 
swoim zakresem dwa moduły:

›› MODUŁ I, 
mający na celu realizację usług 
wsparcia takich jak: wsparcie 
społeczne, wsparcie 
psychologiczne, ułatwienie 
dostępności do podstawowej 
oraz specjalistycznej opieki 
zdrowotnej oraz wsparcie 
w czynnościach dnia 
codziennego;

›› MODUŁ II, 
mający na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych 
przez dostęp do tzw. „opieki 
na odległość”.

Program będzie realizowany 
do 31 grudnia 2022 r.

Korpus Wsparcia Seniorów  
– program osłonowy dla osób 65+

Program „Korpus Wspar-
cia Seniorów” jest kontynu-
acją i rozszerzeniem wcze-
śniej realizowanego Programu 
„Wspieraj Seniora”. Program 
ten był odpowiedzią na potrze-
by osób w wieku 70 lat i wię-
cej w zakresie ochrony przed 
zakażeniem COVID-19. Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tczewie w roku 2020 
i 2021 realizował wsparcie 
w ramach Programu. Usługa 
wsparcia polegała w szczegól-
ności na dostarczeniu (przez 
wolontariuszy oraz pracowni-
ków Ośrodka) zakupów obej-
mujących artykuły podstawo-
wej potrzeby, w tym artykułów 
spożywczych, środków higieny 
osobistej, leków oraz pomo-
cy w załatwieniu niezbędnych 
spraw urzędowych.

Dane wynikające ze strony 
Głównego Urzędu Statystycz-

nego za rok 2020 wskazują, 
iż w Gminie Miejskiej Tczew 
zamieszkuje 11 225 osób w wie-
ku 65 lat i więcej. Ze wsparcia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie korzy-
stają osoby starsze w formie 
usług opiekuńczych, zasiłków 
stałych, dziennego domu poby-
tu, Klubu Senior + oraz z Pro-
gramu „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej”. Łącznie 
z w/w wsparcia w roku 2021 
skorzystało 270 osób w wieku 
65 lat i więcej. Z przeprowa-
dzonej przez pracowników so-
cjalnych analizy wynika, że 105 
osób, z uwagi na stan zdrowia 
oraz problemy w samodziel-
nym funkcjonowaniu, kwalifi-
kuje się do wsparcia w ramach 
Programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów”.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tczewie jest także 

w stałej współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi działają-
cymi na rzecz seniorów w na-
szym mieście. Z przeprowa-
dzonej diagnozy wynika, iż ok. 
60 osób w wieku 65 lat i wię-
cej z organizacji pozarządo-
wych zadeklarowało potrzebę 
wsparcia w ramach Programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów”.

Codzienna pomoc jaką jest np. 
zrobienie zakupów, wspar-
cie w czynnościach dnia co-
dziennego, wpłynie na popra-
wę funkcjonowania seniorów 
oraz wydłuży ich czas pozosta-
wania w środowisku lokalnym. 
Korzystanie z „opasek bezpie-
czeństwa” zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa osób starszych 
w swoim domu i poza nim, ale 
także umożliwi rodzinie i opie-
kunom monitorowanie stanu 
zdrowia ich najbliższych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tczewie 
ul. 1 Maja 8 

58 777 00 20

Podczas marcowej sesji 
tczewscy radni przyjęli pro-
gram osłonowy pod nazwą 

„Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022.

Realizacja Programu zapewniającego wsparcie osób 
w wieku 65+ przyczyni się do poprawy funkcjonowania 
osób starszych w naszym mieście.
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KABARET ANI MRU MRU 
w programie „Cirque de volaille”

›› 7 maja, godz. 18.00 
sala widowiskowa CKiS

›› bilety: 85 zł – 95 zł, dostępne 
na kupbilecik.pl i biletyna.pl

Kabaret Ani Mru-Mru w no-
wym programie "Cirque de vo-
laille" Ani Mru Mru, to kabaret 
dla każdego widza. Nie trzeba 
być na bieżąco ze wszystkimi 
wydarzeniami, żeby móc się 
dobrze bawić – ten kabaret po-
lityką się nie zajmuje.

AEROPHONIC  
koncert

Paweł A. Nowak – akordeon 
Maciej Zakrzewski – organy

›› 8 maja, godz. 17.00 
sala widowiskowa CKiS

›› wstęp wolny

AerOphonic to rzadkie połą-
czenie dwóch instrumentów, 
akordeonu i organów.

Podczas koncertu zabrzmią 
hipnotyzujące dźwięki pra-
starej Tabulatury Oliwskiej 
oraz powiew wolności rozle-
wającej się z Gdańska na cały 
świat („Die Ganzen Welt”). 
Jako dzieci postmodernizmu 
nie stronimy od wszystkiego, 
co nas artystycznie intryguje - 
dlatego usłyszeć będzie można 
także elementy chorału grego-
riańskiego, jazzu, muzyki fil-
mowej oraz wspaniały utwór 
Césara Francka, od którego w 
naszym przypadku wszystko 
się zaczęło…

CKiS w maju – nie przegap

OPERETKA NIE TAKA STRASZNA  
widowisko operetkowo-musicalowe

›› 14 maja, godz. 18.00 
sala widowiskowa CKiS

›› bilety: 40 zł normalny, 
32 zł ulgowy/Karta Mieszkańca

„Operetka nie taka straszna” – 
reżyserowany koncert w formie 
spektaklu operetkowo-musica-
lowego w dwóch aktach wyko-
nywany przez trójmiejski pro-
jekt muzyczny Artis. Podczas 
koncertu będzie można usły-
szeć najpiękniejsze arie, du-
ety, kwartety operowe, piosenki 
operetkowe i musicalowe oraz 
muzykę filmową i popularną:

„Operetka nie taka straszna" 
– opowiada o miłosnych, pry-
watnych i zawodowych perype-
tiach Grażyny i Janusza, pary 
zwolnionych dyscyplinarnie 
z opery śpiewaków oraz ich 
przyjaciół: przyszłego dyrek-
tora operetki Andrzeja i gar-
derobianej Żanety. Głównych 
bohaterów poznajemy podczas 
imprezy domowej u Grażyny 
i Andrzeja. Niestety na przy-
jęciu mimo wielu zaproszo-
nych gości zjawiają się tylko 
Andrzej i Żaneta. Gospoda-
rze dowiadują się w tajemnicy 
od Andrzeja, że dostaną szan-
sę na występ w Operetce. Nie 
są z tego powodu zbytnio za-
dowoleni, wszak oni są śpie-
wakami operowymi, a występ 
w operetce stanowi dla nich 

pewnego rodzaju degradację. 
Jednakże postanawiają sko-
rzystać z szansy…

BYĆ JAK CHARLIE CHAPLIN  
monodram

›› 20 maja, godz. 19.00 
sala widowiskowa CKiS

›› bilety: 20 zł

„Być jak Charlie Chaplin” to 
brawurowa próba zmierzenia 
się z legendą. Najsłynniejszy 
komik kina niemego stał się 
ikoną popkultury już bardzo 
dawno temu. Jego znakiem 
rozpoznawczym były melo-
nik, laseczka oraz charaktery-
styczny wąsik i to jest pewne. 
Potem pojawiają się już tylko 
pytania i wątpliwości. Nieprzy-
padkowo w konkursie na sobo-
wtórów Charlie Chaplina sam 
Charlie Chaplin zajął… 3 miej-
sce, jak mówi jedna z najsłyn-
niejszych anegdot związanych 
z reżyserem filmu „Dyktator”. 
Do dziś nie wiemy, kim był 
z pochodzenia i gdzie się uro-
dził ten genialny aktor, scena-
rzysta i reżyser.

Oryginalny scenariusz Pio-
tra Wyszomirskiego napisa-
ny współczesnym językiem, 
konfrontuje osobę i twórczość 
Chaplina z kondycją dzisiej-
szego aktora. „Być jak Char-
lie Chaplin” to wulkan energii, 
w którym Mateusz Deskiewicz 
z Teatru Muzycznego w Gdyni 

pokazuje pełen wachlarz swych 
umiejętności: tańczy, śpiewa, 
wzrusza, rozśmiesza i prowo-
kuje do refleksji.

KABARET HRABI  
& CZESŁAW JAKUBIEC „ARIACI”

›› 21 maja, godz. 20.00 
sala widowiskowa CKiS

›› bilety: 110 zł  – 120 zł, 
 dostępne na biletyna.pl

Badania dowodzą, że staty-
styczny Polak do opery idzie 
raz na 150 lat. Udając się 
na spektakl „Ariaci”, będzie 
można… mieć to z głowy. Hra-
bi i Jakubiec udowadniają, 
że opera może być dla czło-
wieka zrozumiała, pouczająca, 
wzruszająca, a nawet zabawna.

Kabaret Hrabi to esencja pur-
nonsensowego dowcipu, a za-
razem jedyny bodaj kabaret, 
na którego spektaklach zda-
rzają się przypadki zasłabnię-
cia ze śmiechu. Niezmiennie 
bawią odkrywczym spojrze-
niem na relacje damsko-mę-
skie, niekonwencjonalnym po-
dejściem do wyzwań codzien-
ności i prezentowaniem sposo-
bów na radzenia sobie z prze-
ciwnościami losu.

PCHŁA SZACHRAJKA  
spektakl dla dzieci

›› 28 maja, godz. 16.00 
sala widowiskowa CKiS

›› bilety: 20 zł

wykonanie: Teatr Czwarte Miasto

Jest to bajka o zawadiackich 
przygodach psotnej Pchły, któ-
ra bawi dzieci od blisko 70 lat. 
Spektakl jest wspaniałą propo-
zycją dla najmłodszych, mło-
dych a także dorosłych wi-
dzów na przeżycie niepowta-
rzalnej przygody teatralnej, 
utrzymanej w komediowo-ka-
baretowej atmosferze, przepeł-
nionej słownym i sytuacyjnym 
humorem. Młodzi oraz dorośli 
widzowie biorąc czynny udział 
w przedstawieniu, mając bez-
pośredni wpływ na rozwój wy-
darzeń scenicznych z pewno-
ścią będą się świetnie bawić.

Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie przygotowało  

na maj ciekawy i różnorodny 
repertuar. Poniżej – zaledwie 

kilka wybranych propozycji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
›› ckis.tczew.pl
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W związku z sytuacją 
na Ukrainie, tczew-
scy funkcjonariu-

sze Straży Miejskiej posta-
nowili zorganizować zbiórkę, 
z której zakupili artykuły dla 
uchodźców wojennych o war-
tości 800 zł. Zebrana żywność 
,słodycze i maskotki dla malu-
chów trafiły do sklepu społecz-
nego na targowisku Manhattan 
(ul. Żwirki 40), w którym oso-
by potrzebujące mogą bezpłat-
nie zaopatrzyć się w podstawo-
we produkty.

Ponadto strażnicy w ramach 
pomocy zrezygnowali z po-

W  m a r c u  2 0 2 2  r . 
t c z e w s k a  S t r a ż 
Miejska odnotowa-

ła 954 interwencje, w tym 353 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców i przedstawicieli instytu-
cji, 601 – pozostałych, w tym 
zgłoszone przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje wła-
sne strażników.

›› Przewieziono 1 osobę z upo-
jeniem alkoholowym – do 
miejsca zamieszkania.

›› Przeprowadzono 12 wspól-
nych patroli z funkcjonariu-
szami Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie

›› Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 80 inter-
wencji własnych oraz 24 
zlecone (przez administra-
cje i mieszkańców osiedli, 
dyżurnych SM), nałożyli 17 

mandatów karnych na łącz-
ną kwotę 1350 zł, wystawili 
43 wezwania dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 19 
osób pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 82 interwencje własne 
oraz 56 zleconych, nało-
żyli 25 mandatów karnych 
na łączną kwotę 2250 zł, 
wystawili 32 wezwania dla 
sprawców wykroczeń dro-
gowych, 21 osób pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 108 interwencji własnych 
oraz 70 zleconych, nało-
żyli 6 mandatów karnych 
na łącznie 2400 zł, wysta-
wili 18 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń drogowych, 
8 osób pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywa-

nia alkoholu w miejscach 
publicznych, wykroczeń 
drogowych.

›› Doprowadzono do usunię-
cia 2 długo nieużytkowa-
nych samochodów (wra-
ków): Fiata z pl. Hallera 
oraz Suzuki z pl. Hallera.

›› Do Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie przekazano 
nagrania z monitoringu miej-
skiego: kolizji drogowych (3, 
15, 25 marca), kradzieży mie-
nia (9, 15, 18 marca), pobicia 
(1 marca), kradzieży z włama-
niem (16 marca), uszkodze-
nia pojazdu (22.03).

›› Przeprowadzono 33 inter-
wencje dotyczące egzekwo-
wania od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworono-
gów i sprzątania po nich. 
Nałożono 13 mandatów 
na łączną kwotę 1000 zł, 
pouczono 7 osób. 

Straż Miejska w marcu

Pies Twoim 
przyjacielem

O  tym, że pies jest 
najlepszym przyja-

cielem człowieka, po-
wie każdy miłośnik 
tego gatunku. Ale po-
siadanie psa nie może 
ograniczać się tylko do 
przyjemności.

Od 28 marca patro-
le Straży Miejskiej pro-
wadzą wzmożone kon-
trole na tczewskich 
osiedlach. Akcja „Pies 
Twoim Przyjacielem” 
zorganizowana przez 
Prefekturę Straży 
Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomor-
skiego, przypomina 
o obowiązkach spoczy-
wających na właścicie-
lach czworonogów.

Funkcjonariusze infor-
mują, że każdy opie-
kun zobowiązany jest 
do natychmiastowe-
go usuwania zanie-
czyszczeń spowodo-
wanych przez zwierzę. 
Ponadto w miejscach 
publicznych, psa wy-
prowadza się na smy-
czy, a psa rasy uznawa-
nej za agresywną lub 
psa będącego w typie 
tej rasy – na smyczy 
i w kagańcu. Nieprze-
strzeganie powyższych 
przepisów grozi man-
datem karnym w wy-
sokości do 500 zł.

Koordynatorem te-
gorocznej edycji ak-
cji jest Straż Miejska 
w Kwidzynie. Do dzia-
łań włączyły się także: 
Straż Miejska w Sta-
rogardzie Gdańskim, 
Straż Miejska w Ko-
ścierzynie, we Wła-
dysławowie, Wejhe-
rowie, Tczewie, Pel-
plinie, Słupsku oraz 
w Gdańsku.

Strażnicy miejscy przekazali dary  
dla uchodźców z Ukrainy

siłków regeneracyjnych przy-
sługujących im w okresie zi-
mowym. 43 bony na posiłki 

obiadowe można zrealizować 
w tczewskiej Jadłostacji przy 
ul. Jagiellońskiej 55.
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Straż Miejska w Tczewie

tel. 58 77 59 371
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Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

KULTURA

W ramach I etapu cyfryza-
cji zbiorów bibliotecznych 
na stronie skarbnica.tczew.pl 
opublikowano 902 karty pocz-
towe z przełomu XIX oraz XX 
wieku. Zaprezentowane eks-
ponaty, pochodzące z kolek-
cji Ireneusza Dunajskiego, To-
masza Spionka oraz Stanisła-
wa Zaczyńskiego, opracowano 
w oparciu m.in. o teksty źró-
dłowe, publikacje tematycz-
ne, dokumentację historycz-
no-urbanistyczną, jak rów-
nież dostępną online Ewiden-
cję Dóbr Kultury.

Po pocztówkach przyszedł czas 
na kolejne zbiory specjalne 
przez ponad 30 lat gromadzo-
ne przez Sekcję Historii Miasta 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie, m.in. wycinki pra-
sowe, mapy katastralne, dru-
ki ulotne, a także dokumenty 
życia społecznego. Obecnie bi-
blioteczna Skarbnica liczy już 
2520 obiektów i codziennie 
wzbogacana jest o nowe, nie-
rzadko unikatowe eksponaty.

Na szczególną uwagę zasługuje 
zakładka „Kolekcje zdjęć”. To 
właśnie w tym miejscu regu-
larnie publikowane są tema-
tyczne wystawy online. Była 
już zima w mieście, była ko-
lekcja poświęcona 30. roczni-
cy ustanowienia święta miasta, 
były archiwalne zdjęcia, doku-
mentujące przebieg uroczysto-
ści pogrzebowych ofiar pomor-
dowanych w koszarach tczew-
skich… i wiele innych cieka-
wych i godnych polecenia zbio-
rów fotograficznych.

Z tego miejsca chcielibyśmy 
zachęcić Państwa do dziele-
nia się z nami swoimi pamiąt-
kami rodzinnymi: zdjęciami, 
lokalnymi odznaczeniami, dy-
plomami, dokumentami, któ-
re w jakikolwiek sposób wiążą 
się z historią Tczewa bądź re-
gionu kociewskiego. Mogłoby 
się wydawać, że materiały tego 
rodzaju mają wyłącznie war-
tość sentymentalną, służą je-
dynie pielęgnowaniu pamięci 
o przodkach. Nic bardziej myl-

Drugie urodziny Skarbnicy  
– Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej

Ponad 2500 eksponatów na stronie!

nego! Prywatne zbiory prze-
kazywać można bezpośred-
nio do Sekcji Historii Miasta 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie, uprzednio kon-
taktując się telefonicznie lub 
mailowo.

Warto podkreślić, że Skarbnica 
– Tczewska Biblioteka Wirtu-
alna to nie tylko historia mia-
sta w wersji online, to rów-
nież żywy projekt i popular-
ne wśród mieszkańców Tcze-
wa miejsce w przestrzeni wir-
tualnej, które rocznie odwie-
dza 15 tysięcy osób!

Na zakończenie – mała cie-
kawostka.  Tczewska  Bi -
blioteka Wirtualna znala-
zła się, w opublikowanym 
na stronie internetowej lustrobi-
blioteki.pl, wykazie bibliotek cy-
frowych, obok takich serwisów 
jak Polona – Cyfrowa Biblioteka 
Narodowa, Wolne Lektury czy 
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa! To 
dla nas prawdziwy zaszczyt i za-
chęta to dalszej, wytężonej pracy.

Jak wyglądały początki 
Skarbnicy – Tczewskiej 

Biblioteki Wirtualnej? 
Wszystko zaczęło się od 

zakupienia przez miasto 
Tczew składającej się z ponad 

500 eksponatów kolekcji 
Ireneusza Dunajskiego. Tym 

samym zrodziła się potrzeba 
stworzenia portalu historycz-

nego na którym Miejska Bi-
blioteka Publiczna mogłaby 

udostępniać zdigitalizowane 
materiały archiwalne. Strona 
oficjalnie została zaprezento-
wana internautom 20 marca 

2020 roku. W maju 2021 
roku powstał profil facebo-

okowy Skarbnicy do którego 
odwiedzania i lajkowania 

serdecznie zapraszamy.

›› skarbnica.tczew.pl

Sekcja Historii Miasta Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie

ul. Kościuszki 2

shm@biblioteka.tczew.pl

572 779 199
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– Po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią wra-
camy do naszych tradycyj-
nych spotkań wielkanocnych 
na osiedlu Suchostrzygi – po-
wiedział prezydent Mirosław 
Pobłocki. – W tym roku ten 
festyn łączy tczewian i naszych 
ukraińskich gości. To okazja, 
żebyśmy się spotkali, pozna-
li i żeby Ukraińcy, którzy zna-
leźli w Tczewie schronienie 
przed wojną, poczuli, że są tu 
mile widziani i że mogą liczyć 
na naszą pomoc.

Atrakcji było mnóstwo, szcze-
gólnie dla najmłodszych. Naj-
więcej emocji wzbudził „Kon-

kurs na najpiękniejszą pal-
mę wielkanocną” ogłoszony 
przez prezydenta Tczewa. Do 
rywalizacji „stanęło” łącznie 
11 palm. Nagrody przyznano 
w trzech kategoriach: przed-
szkola i świetlice środowisko-
we, szkoły podstawowe oraz 
pozostali (osoby indywidualne, 
stowarzyszenia, kluby).

Jury miało ciężki orzech do 
zgryzienia, ostatecznie – wyko-
nawcy wszystkich palm zostali 
nagrodzeni. W najmłodszej ka-
tegorii najwyżej oceniono pal-
mę przygotowaną przez przed-
szkole Pan Słonik 1. Wśród 
szkół podstawowych za naj-

piękniejszą tradycyjną palmę 
wielkanocną uznano tę wyko-
naną przez uczniów „siódem-
ki”. W trzeciej z kategorii naj-
wyżej oceniono palmę, którą 
wykonali członkowie rodziny 
Armatowskich. Wszyscy otrzy-
mali nagrody o wartości łącz-
nie 3300 zł.

Nie mniejszą atrakcją było 
wspólne zdobienie dwóch wiel-
kich pisanek. Dzieci wykorzy-
stywały do tego farby, wykle-
janki, flamastry. Fabryka Sztuk 
oraz Miejska Biblioteka Pu-
bliczna przygotowały warsz-
taty plastyczne, podczas któ-
rych dzieci wykonywały ozdo-

Najpiękniejsze palmy wielkanocne
Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

Tłumy wzięły udział 
w polsko-ukraińskim 

spotkaniu wielkanocnym, 
które odbyło się w sobotę 

9 kwietnia na osiedlu 
Suchostrzygi – na skwerze 
przy fontannie. Na spotka-

nie zaprosił mieszkańców 
i naszych ukraińskich 

gości prezydent Mirosław 
Pobłocki.

by świąteczne, pisanki, malo-
wały wzory na bawełnianych 
torbach itp. Dzieci mogły obej-
rzeć przedstawienia pacynek 
w wykonaniu Teatru Barna-
by. Wystąpił zespół folklory-
styczny „Maki i modraki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 
Agata Sowa i jej podopiecz-
ni – uczestnicy warsztatów 
wokalnych w Centrum Kul-
tury i Sztuki. Na zakończenie 
do tańca porwała Trójmiejska 
Grupa Wokalna.

Na wszystkich czekał żurek, 
chleb ze smalcem i drożdżów-
ki, kawa i herbata oraz popcorn 
i wata cukrowa. Najmłodszym 
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– Polacy i Ukraińcy bawili się na festynie

ZWYCIĘZCY KONKURSU NA NAJPIĘKIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

KATEGORIA I – PRZEDSZKOLA ORAZ ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

I miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Pan Słonik 1” – 500 zł
II miejsce – Przedszkole nr 8 – 300 zł
III miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Pan Słonik2” – 200 zł
IV miejsce – Przedszkole Sióstr Miłosierdzia – 100 zł

KATEGORIA II – SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 – 500 zł
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 – 300 zł
III miejsce – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 – 200 zł

KATEGORIA III – MIESZKAŃCY MIASTA, OSOBY INDYWIDUALNE, RODZINY, 
PLACÓWKI, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, INSTYTUCJE

I miejsce – Rodzina Armatowskich – 600 zł
II miejsce – Ewa Kocaj – 200 zł
II miejsce – Klub Senior + – 200 zł
II miejsce – Żaneta Kudelska – 200 zł

rozdawaliśmy jajka-pryskaw-
ki, które zapewne przydadzą 
się na śmigus-dyngus, a także 
kolorowe wiatraczki i balony.

 – Cieszę się, że oprócz tcze-
wian tak licznie uczestniczy-
li w nim nasi ukraińscy goście 
i chociaż na chwilę mogli za-
pomnieć o wojnie – podsumo-
wał spotkanie prezydent Po-
błocki. – Dziękuję, że serdecz-
nie ich przyjmujecie i że w na-
szym mieście czują się dobrze 
i bezpiecznie.

Organizatorem festynu był 
Urząd Miejski w Tczewie przy 
współpracy z Fabryką Sztuk, 
Miejską Biblioteką Publiczną, 
Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Ośrodkiem Szkolenia i Wycho-
wania OHP w Tczewie, szkołą 
Prywatną Tristan, CKZ Nauka.
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WOKÓŁ NAS

Jarmark Wielkanocny
Małgorzata Kruk 

Fabryka Sztuk

Tradycją już jest, że dwa 
tygodnie przed Wielkanocą 

i świętami Bożego Narodze-
nia na ulicach Starego Miasta 

w Tczewie pojawiają się kra-
my z rękodziełem i swojskim 

jadłem. Tak też było w tym 
roku. 2 i 3 kwietnia odbył 
się Jarmark Wielkanocny 

z udziałem 56 wystawców 
z Tczewa i okolic, Trójmiasta, 

Grudziądza, Kwidzyna, Iławy, 
Mławy, Ostrołęki, Pasłęka, 
a nawet z Podlasia i Wilna. 

Pomimo chłodnej aury nie za-
brakło odwiedzających, którzy 

kupowali chleby, chałwy, wę-
dliny, sery z krowiego i kozie-
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Zgłoszenia
na Pchli Targ

F abryka Sztuk ogłasza 
nabór na Pchli Targ.  

To dziesiąta edycja targu 
różnorodności 
uatrakcyjnionego muzyką 
na żywo i animacjami dla 
dzieci. Jeśli masz do 
sprzedania książki, bibeloty 
i przedmioty z duszą, 
a może jesteś 
rękodzielnikiem – to 
wydarzenie adresowane 
jest właśnie do Ciebie. 
Wystarczy zapoznać się 
z regulaminem i wypełnić 
elektroniczny formularz 
zgłoszenia. Organizator 
skontaktuje się z Tobą, 
a w dniu targu wskaże 
miejsce do handlowania. 
Możesz zabrać ze sobą mały 
namiot, parasol, stół 
i krzesła, by wyeksponować 
towar i ochronić się przed 
różnymi warunkami 
atmosferycznymi. Udział 
w wydarzeniu jest 
bezpłatny.

Pchli Targ odbędzie się 
5 czerwca od godz. 10.00  
do 17.00 na placu Hallera 
i pobliskich ulicach. 
Zgłoszenia przyjmowane  
są do końca maja.

REGULAMIN
›› www.pchlitarg.tczew.pl

za nami
go mleka, miody, przetwory, 
a także świąteczne ozdoby, wy-
roby ceramiczne, akcesoria do 
mieszkań, biżuterię, odzież czy 
maskotki dla dzieci. Zaintere-
sowanie dzieci wzbudzał mo-
tyl na szczudłach i  różowy kró-
lik – żywa maskotka częstują-
ca słodkościami. W przepięk-
nej, wiosennej chacie odby-
wały się warsztaty plastyczne 
dla najmłodszych o tematyce 
świątecznej. Nie zabrakło też 
konkursów, np. na wykonanie 
palmy wielkanocnej. Muzycz-
nym akcentem był niedzielny 
występ Kociewskiej Orkiestry 
Dętej Torpeda, która wpro-
wadziła wszystkich w rado-
sny nastrój. Tczewianie z chę-
cią wykonywali sobie zdję-
cia przy jarmarcznej bramie 
i wielkiej pisance. Z kolei „ta-
jemniczy klient” dokonał wy-
boru najładniejszego stoiska, 
biorąc pod uwagę nie tylko 
asortyment, ale także dekora-
cję drewnianej chatki. Wygra-
ły Chatka baby Agi @Filc Cac-
ko i Miody Matula.

Organizatorem jarmarku była 
Fabryka Sztuk, a partnerami: 
Zakład Usług Komunalnych, 
Straż Miejska i Urząd Miejski.
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Parom świętującym złote gody 
Medale Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie 
wręczał wiceprezydent Adam 

Miłość na medal  
Złote jubileusze w tczewskim USC

Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

24 marca w Urzędzie 
Miejskim gościliśmy 

seniorów, którzy obchodzili 
jubileusze 50 – lecia pożycia 

małżeńskiego.

Burczyk. Wszystkie pary 
otrzymały gratulacje, kwia-
ty i upominek od prezydenta 
miasta w postaci serwisu ka-
wowego. Małżonkom, którzy 
nie mogli przybyć na uroczy-
stość, upominki zostały do-
starczone do domów. – Życzę 
Państwu dużo zdrowia, jesz-
cze wielu wspólnych lat i ko-
lejnych tak pięknych jubile-
uszy – powiedział wiceprezy-
dent A. Burczyk.

JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO ŚWIĘTOWALI

›› Henryka i Zdzisław Hejnowscy
›› Elżbieta i Zdzisław Buca
›› Ryta i Henryk Grocholewscy
›› Anna i Zygmunt Dombrowscy
›› Renata i Zbigniew Nalborscy
›› Lucyna i Adam Przybyłowscy
›› Bożena i Narcyz Korda
›› Maria i Edward Sijka
›› Jadwiga i Henryk Kordeccy
›› Elżbieta i Wiesław 

Michalakowie
›› Irena i Zbigniew Orzeszek
›› Danuta i Herman Stalica
›› Danuta i Henryk Czapscy
›› Jadwiga i Leon Rajczykowie
›› Maria i Zbigniew Zajdowscy
›› Grażyna i Jan Męndakowie

PARY, KTÓRE NIE MOGŁY PRZYBYĆ 
NA UROCZYSTOŚĆ

›› Halina i Jerzy Błaszkowscy
›› Bernadeta i Edmund 

Daszkowie
›› Grażyna i Andrzej Justa
›› Teresa i Edward Ołubek
›› Helena i Eugeniusz 

Chmieleccy
›› Urszula i Henryk Kurowscy
›› Ewa i Henryk Glinieccy
›› Krystyna i Henryk 

Świetlikowie
›› Bożena i Brunon Michna
›› Gabriela i Janusz Literscy
›› Agnieszka i Władysław 

Kamińscy
›› Elżbieta i Zbigniew Seroka

Lucyna i Adam Przybyłowscy

Danuta i Henryk Czapscy Bożena i Narcyz Korda

Elżbieta i Wiesław Michalakowie Ryta i Henryk Grocholewscy
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M iejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Tcze-
wie informuje, iż 4 

stycznia 2022 r. weszła w ży-
cie ustawa o dodatku osłono-
wym, wprowadzająca nowe 
świadczenie, którego celem 
jest częściowa rekompensata 
wzrostu cen energii elektrycz-
nej i gazu ziemnego, wysokie-
go poziomu inflacji i związane-
go z tym wzrostem cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych.

D o d a t e k  o s ł o n o w y  t o 
nowe świadczenie wpro-
wadzone w ramach tarczy 
antyinflacyjnej.

Osoby uprawnione
O dodatek osłonowy ubiegać 
się może każdy – niezależnie 
od tego, czy mieszka w miesz-
kaniu komunalnym, spółdziel-
czym, własnościowym, czy na-
wet w domu prywatnym. Istot-
ne jest jedynie kryterium do-
chodowe. Świadczenie przy-
sługuje od 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy w gospodar-
stwie wieloosobowym wnio-
sek o dodatek osłonowy złoży 
więcej niż jedna osoba, świad-
czenie przysługuje temu, kto 
pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wnio-
sków o wypłatę dodatku osło-
nowego przyjmuje się, że jedna 
osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa 
domowego.

Gospodarstwo domowe two-
rzy osoba składająca wniosek 
o przyznanie dodatku osłono-
wego, samotnie zamieszku-
jąca i gospodarująca (gospo-
darstwo domowe jednooso-
bowe), albo osoba składają-
ca wniosek o przyznanie do-
datku osłonowego oraz oso-
by z nią spokrewnione lub 
niespokrewnione pozosta-
jące w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące 

i gospodarujące (gospodarstwo 
domowe wieloosobowe).

Uprawnione 
gospodarstwa domowe

D o d a t e k  p r z y s ł u g u j e 
gospodarstwom:

›› jednoosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 2100 zł netto.

›› wieloosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego, do-
datek osłonowy przysługuje 
w wysokości różnicy pomiędzy 
kwotą dodatku, a kwotą prze-
kroczenia tzw. zasada „złotów-
ka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość dodatku, usta-
lona wg powyższej zasady „zł 
za zł” będzie niższa niż 20 zł, 
dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uza-
leżniony jest od terminu złoże-
nia wniosku. W przypadku zło-
żenia wniosku o dodatek osło-
nowy w okresie:

›› od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r. 
– uwzględnia się dochód 
gospodarstwa domowego 
osiągnięty w roku 2020

›› od 1 sierpnia do 31 października 
2022 r. – uwzględnia się dochód 
gospodarstwa domowego 
osiągnięty w roku 2021

Wysokość dochodów gospo-
darstwa domowego ustalana 
będzie na podstawie defini-
cji dochodu określonej w art. 
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. Zgodnie z tą defi-
nicją dochód oznacza, po odli-
czeniu kwot alimentów świad-
czonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opo-
datkowaniu na zasadach okre-
ślonych w art. 27, art. 30b, art. 
30c, art. 30e i art. 30f ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1387, z późn. zm.) [2], po-
mniejszone o koszty uzyska-
nia przychodu, należny poda-
tek dochodowy od osób fizycz-
nych, składki na ubezpiecze-

nia społeczne niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu 
oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne,

b) dochód z działalności pod-
legającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez oso-
by fizyczne,

c) inne wskazane wprost do-
chody niepodlegające opodat-
kowaniu na podstawie przepi-
sów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Gdzie i kiedy złożyć 
wniosek?

O dodatek można wystąpić od 
4 stycznia 2022 r. do 31 paź-
dziernika 2022 r.

Jeśli wniosek złożony został 
do 31 stycznia 2022 r. – doda-
tek wypłacony będzie w dwóch 
ratach: pierwsza rata dodat-
ku wypłacana zostanie do 31 
marca, a druga do 2 grudnia 
2022 r.

Jeśli wniosek złożony został 
po 31 stycznia 2022 r. – doda-
tek wypłacony będzie jednora-
zowo niezwłocznie po przyzna-
niu tego dodatku.

Wnioski złożone po 31 paź-
dziernika 2022 r. pozostawia 
się bez rozpoznania.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

OSOBIŚCIE

›› Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie 
ul. 1 Maja 8

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

›› Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie 
ul. 1 Maja 
83-110 Tczew

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
›› epuap.gov.pl

Dodatek osłonowy 
Nowe zadanie gminy

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospo-
darstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości głównego źródła 
ogrzewania.

DODATEK OSŁONOWY WYNIESIE ROCZNIE:

›› gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
›› gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
›› gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
›› gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: 
kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest zatem wpis 
wskazanego źródła ciepła do CEEB.
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Ruszyła II edycja kampa-
nii edukacyjnej w tczew-
skich przedszkolach 

i szkołach podstawowych za-
chęcająca rodziców i dzieci do 
wyboru aktywnych form do-
cierania do placówek eduka-
cyjnych. Kampania edukacyj-
na ma na celu zmniejszenie 
odsetka dzieci dowożonych 
samochodem do przedszkoli 
i szkół. Kampania będzie pro-
wadzona w okresie marzec-
-czerwiec (4 miesiące) 2021r.

Program edukacyjny polega 
na prowadzeniu zajęć w każ-
dym przedszkolu i szkole 
na podstawie opracowanych 
scenariuszy oraz nagradza-
niu naklejkami dzieci w okre-
sie marzec-czerwiec za docie-
ranie do i z przedszkoli oraz 
szkół (klasy 0-3) rowerem, 
hulajnogą, pieszo oraz auto-
busem. Jest to pierwsza kam-
pania, która będzie zachęca-
ła do poruszania się pieszo 
i autobusem.

Przedszkolaki oraz uczniowie 
i uczennice klas 0-3 uczestni-
czą w zajęciach budujących po-
zytywne skojarzenia z ruchem 
pieszym, rowerowym, a tak-
że z komunikacją publiczną. 
Dzieci uczą się jak bezpiecz-
nie poruszać się po mieście 
oraz ćwiczą uważność podczas 
spacerów i dojazdów na hulaj-
nodze i rowerze.

Dzieci otrzymały dedykowane 
kampanii zeszyty ćwiczeń. Są 
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.

Co to jest mobilność 
aktywna?

Jest to taki sposób porusza-
nia się w miastach, który wy-
korzystuje ekologiczne, zdro-
we i aktywne formy tj. space-
ry, poruszanie się na rowerze, 
na rolkach, hulajnogach, a tak-
że zbiorowy transport publicz-
ny. W miastach 60 procent po-
dróży odbywa się na dystansie 
do 7 km. W związku z tym od 
20 do 40 procent takich tras 
może być pokonywana pie-
szo, do 40 procent – rowerem, 
a 5 procent rowerem ze wspo-
maganiem napędem elektrycz-
nym. Na dystansach do 50 km, 
a więc w podróżach skali re-
gionalnej, preferowane są au-
tobusy i kolej. Dopiero na dal-
szych trasach można zakładać, 
że zachodzi potrzeba korzysta-
nia z samochodu.

Struktura codziennych dojaz-
dów uczniów i uczennic do 
szkół podstawowych w Tcze-
wie (wg. badania z 2019 roku):

›› 44,0 proc. – pieszo

›› 23,6 proc. – samochodem
›› 11,6 proc. – autobusem
›› 3,4 proc. – hulajnogą
›› 3,0 proc. – rowerem

Jakie korzyści odnoszą dzie-
c i  d o c i e r a j ą c e  d o  s z k ó ł 
i  p r z e d s z k o l i  w  s p o s ó b 
zrównoważony?

Spacery dają możliwość spę-
dzenia czasu z opiekunem, 
a także dostrzeżenia szczegó-
łów niewidocznych zza szyby 
samochodu (zjawisk przyrod-
niczych, elementów architek-
tury itp.)

Dzieci potrzebują codzien-
nej dawki czasu aktywnie 
spędzonego na dworze – co-
dzienne spacery/dojazdy ro-
werem czy hulajnogą mogą 
im to zapewnić i pozytywnie 
wpłynąć na zdrowie i spraw-
ność fizyczną

Podczas spacerów i dojaz-
dów na rowerach i hulajno-
gach dzieci poznają swoje mia-
sta uczą się orientacji w prze-
strzeni, co pomaga w nabiera-
niu samodzielności w codzien-
nych czynnościach

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 to niesamowita 
okazja, by wzbogacić treści 
edukacyjne dotyczące mobil-
ności o naszą tczewską spe-
cyfikę, a także o praktyczne 
aspekty poruszania się w mie-
ście. To także sposobność, by 
poruszać z dziećmi tematy 
związane z ekologią, stylem 
życia i konsekwencjami na-
szych codziennych nawyków 
transportowych.

Uczestnicy
›› Szkoła Podstawowa nr 1
›› Szkoła Podstawowa nr 4
›› Szkoła Podstawowa nr 7
›› Szkoła Podstawowa nr 10
›› Szkoła Podstawowa nr 11
›› Szkoła Podstawowa nr 12
›› Fontanna Marzeń Prywat-

na Szkoła Podstawowa
›› Przedszkole Niepu-

bliczne “Akademia 
Krasnoludków”

›› Przedszkole Niepubliczne 
i Żłobek “Bajkowe”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Chatka Puchatka”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Pan Słonik 1”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Pan Słonik 2”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Niebieskie Migdały”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Słoneczko”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Fantazja”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Twoja Niania”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Czwóreczka”

›› Przedszkole Niepubliczne 
„Małe Jagódki”

Kampania jest realizowana 
przez Urząd Miejski w Tcze-
wie we współpracy z Spółdziel-
nią Socjalną „Heca” – Tczew-
scy Kurierzy Rowerowi.

MIŁO! w mieście
Edukacja mobilności aktywnej

Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

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

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

Dzień Ziemi ma na celu pro-
mować proekologiczne posta-
wy i skłonić do refleksji na te-
mat stanu naszej planety. Tego 
dnia organizowane są liczne 
manifestacje, konferencje i in-
nego rodzaju wydarzenia, pod-
czas których uczestnicy wspól-
nie zastanawiają się m.in. nad 
zmianami klimatu, brakiem 
dostępu do wody pitnej w wie-
lu miejscach na świecie, za-
nieczyszczeniem planety czy 
brakiem odpowiedniej świa-
domości ekologicznej wśród 
społeczeństwa.

W 2009 roku ONZ ogłosił 22 
kwietnia Międzynarodowym 
Dniem Matki Ziemi, a świę-
to to ma na celu promocję za-
chowań, dzięki którym moż-
na w jakimkolwiek stopniu 
przyczynić się do ochrony na-
szej planety przed nadmierną 
eksploatacją.

Szukasz sposobów na to, jak 
dbać o Ziemię jeszcze skutecz-
niej? Dowiedz się, jak być eko 
i dorzuć kolejną cegiełkę do 
ochrony planety!

Nie przyjmuj ulotek, próbek 
produktów dołączanych do za-
kupów i wszystkiego, co szyb-
ko stanie się odpadem.

Pamiętaj o środowisku – Dzień Ziemi

Kupuj tylko to, co niezbęd-
ne i unikaj generowania nie-
potrzebnych śmieci.

Wykorzystuj ponownie – 
to, co pozornie jest odpadem, 
może znaleźć zastosowanie 
w codziennym życiu. Na przy-
kład szklany słoik posłuży Ci 
do przechowania produktów 
spożywczych. Z kartonowego 
opakowania wykonasz coś po-
trzebnego w domu lub dasz się 
pobawić kotu.

Kiedy nie daje się uniknąć 
śmieci i wykorzystać ich po-
nownie, pozostaje właściwa se-
gregacja. Co to znaczy? Może 
warto zapoznać się z zasada-
mi segregacji naszej gminie?

Wielu mieszkańców po 7 la-
tach przypominania o tym, 
co należy wrzucać do poszcze-
gólnych pojemników podsta-
wionych przez Cleanbud na-
dal wrzuca kartony po mle-
ku czy sokach (tzw. tetrapa-

ki) do pojemników na ma-
kulaturę, zamiast umiesz-
czać je w żółtych pojemnikach 
na plastik oraz opakowania 
wieloskładnikowe.

Może masz domowy kom-
postownik? Fusy po kawie 
czy herbacie i inne bioodpady 
mogą zamienić się w nawóz do 
kwiatów.

A co z żywnością? Wybieraj 
warzywa i owoce uprawiane 
lokalnie, z zastosowaniem za-
sad zrównoważonego rolnic-
twa. Sprawdzenie ich pocho-
dzenia ułatwi Ci etykieta z na-
pisem Produkt Polski. To sku-
teczny sposób na to, jak dbać 
o przyrodę, pomaga ograniczyć 
zanieczyszczenia związane ze 
stosowaniem pestycydów oraz 
emisją dwutlenku węgla pod-
czas transportu towaru.

Pamiętaj o oszczędzaniu 
energii i wody. W tym celu 
wyjmuj wtyczki z gniazdek, 

stosuj energooszczędne ża-
rówki, bierz krótkie prysznice.

W XXI wieku możemy już za-
dbać o Ziemię na wiele cieka-
wych sposobów. Staraj się więc 
redukować zużycie papie-
ru poprzez czytanie elektro-
nicznych książek i czasopism, 
nieprzyjmowanie potwierdze-
nia płatności kartą czy wysta-
wianie elektronicznych doku-
mentów w firmie.

Pomimo usilnych starań nie 
zawsze udaje się uniknąć od-
padów. Jednak zawsze możesz 
zadbać o właściwą segrega-
cję. Zapewne wiesz, że pra-
wo wymaga dzielenia śmie-
ci na pięć podstawowych ka-
tegorii: szkło, papier, meta-
le i tworzywa sztuczne, odpa-
dy biodegradowalne i zmie-
szane. To jednak od nas zale-
ży czy późniejszy recykling bę-
dzie efektywny. Przed wyrzu-
ceniem swoich odpadów pa-
miętaj o prostych i nie zajmu-
jących dużo czasu zasadach:

›› zgnieć butelki typu PET 
i puszki aluminiowe, 
a kartony rozłóż – w ta-
kiej formie zajmują one 
ok. 70-80% mniej miejsca, 
dzięki czemu uda się wy-
wieźć więcej śmieci

›› odkręć plastikowe nakręt-
ki z butelek – możesz je 
wrzucić do specjalnych 
pojemników w na terenie 
miasta lub oddać uczniom 
szkół podstawowych, któ-
re prowadzą takie zbiórki

›› wkładaj bioodpady tyl-
ko do specjalnego worka – 
inne worki mogą później 
dostać się do kompostow-
ni, utrudniając rozkład

›› nie myj szklanych odpa-
dów, zadbaj jedynie, by 
były puste.

W przypadku wątpliwości za-
wsze sprawdzaj zasady segre-
gacji w naszej gminie. Jeśli 
masz do czynienia z nietypo-
wymi śmieciami, takimi jak 
sprzęt elektroniczny, farby czy 
opony, zawieź je do najbliższe-
go Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów.

Dzień Ziemi, nazywany 
inaczej Międzynarodowym 

Dniem Ziemi lub Światowym 
Dniem Ziemi, to największe 

na świecie ekologiczne 
święto. Obchodzimy je 
corocznie 22 kwietnia. 

Idea zainicjowania święta 
narodziła się już w latach 60. 

XX wieku. W Polsce Dzień 
Ziemi jest celebrowany  

od 1990 roku.
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Celem jest poprawa jakości 
powietrza – likwidacja głów-
nej przyczyny zanieczyszczeń 
– emisji substancji powodu-
jących smog. Baza będzie waż-
nym narzędziem wspierają-
cym wymianę starych kotłów 
grzewczych, będzie również 
miejsce gdzie dostępne będą 
informacje na temat wszyst-
kich programów finansowania 
wymiany pieców. Dzięki szcze-
gólnym danym o budynkach 
będziemy wiedzieć o wiele wię-
cej na temat sytuacji w miesz-
kalnictwie. Baza stanowić bę-
dzie narzędzie dla organów ad-
ministracji centralnej i samo-
rządowej do realizacji polityki 
niskoemisyjnej. Dla obywate-
li zostaną uruchomione usłu-
gi, które przyczynią się do po-
prawy stanu technicznego bu-
dynków w zakresie bezpieczeń-
stwa, np. zamówienie przeglą-
du kominiarskiego czy inwen-
taryzacja budynku.

Dlatego też bardzo prosimy 
o złożenie deklaracji w ter-
minie do 30 czerwca 2022 r. 
Deklaracje można składać pi-
semnie za pomocą formula-
rza A (dla budynków miesz-

Obowiązkowy spis źródeł ciepła  
– tylko do 30 czerwca

Informujemy, że właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych mają 
obowiązek złożenia deklaracji o zainstalowanym i eksploatowanym źródle ciepła i spalania 
paliw. Niezłożenie deklaracji w terminie do 30 czerwca 2022 r. Za brak złożenia deklaracji grozi 
grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41 

58 777 53 42

Urząd Miejski w Tczewie

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

Wydział Rozwoju Miasta
tel. 58 77 59 379 

58 77 59 492

Krystian Jendrzejewski
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Obywatel Ukrainy, który 
przebywa w Polsce le-
galnie i posiada numer 

PESEL, może założyć działal-
ność gospodarczą na takich 
samych zasadach jak obywa-
tel Polski w dowolnej formie.

Firmę jednoosobową – czyli 
działalność gospodarczą oso-
by fizycznej – i zarejestrować ją 
w CEIDG lub spółkę osobową 
lub kapitałową – w tym spół-
kę jawną i partnerską – i zare-
jestrować ją w KRS.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy oby-

watelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na te-
rytorium tego państwa przez 
określenie „obywatel Ukrainy” 
rozumie się także małżonka 
obywatela Ukrainy nieposia-
dającego obywatelstwa ukraiń-
skiego, o ile przybył na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy w związ-
ku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium 
tego państwa.

Pamiętaj! Małżonek obywatela 
Ukrainy, o ile przybył do Pol-
ski z Ukrainy w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzo-
nymi na terytorium tego pań-
stwa, może założyć w Polsce 
firmę na takich samych zasa-
dach jak obywatel Ukrainy.

Jakie są warunki 
legalnego pobytu?

Obywatel Ukrainy może legal-
nie przebywać w Polsce, jeśli 
spełnia jeden z warunków: ma 
ważny tytuł pobytowy

przybył legalnie na terytorium 
Polski w okresie od 24 lutego 
2022 roku z terenu Ukrainy 
i deklaruje zamiar pozostania 
w Polsce lub posiada Kartę Po-
laka i opuścił Ukrainę w okre-
sie od 24 lutego 2022 roku, 
a następnie przybył legalnie do 
Polski i deklaruje zamiar po-
zostania na terytorium Polski.

Pobyt na podstawie 
stempla

Nowe zasady zakładania dzia-
łalności gospodarczej przez 
obywateli Ukrainy dotyczą 
również osób, które jeszcze 
nie mają tytułu pobytowego, 
ale przed 24 lutego 2022 roku 
rozpoczęły procedurę uzyska-
nia takiego tytułu.

Ich pobyt na terytorium Pol-
ski jest legalny od dnia złoże-
nia wniosku: o udzielenie ze-
zwolenia na pobyt czasowy; 
o przedłużenie wizy Schengen 
lub wizy krajowej; o udziele-
nie zezwolenia na pobyt sta-
ły i na pobyt rezydenta długo-
terminowego Unii Europej-
skiej do dnia, w którym decyzja 
w sprawie udzielenia zezwole-
nia na pobyt czasowy stanie się 
ostateczna.

W takim wypadku wojewoda 
umieszcza w dokumencie po-
dróży obywatela Ukrainy od-
cisk stempla potwierdzające-
go złożenie wniosku o udzie-
lenie zezwolenia na pobyt cza-
sowy, wniosku o przedłużenie 
wizy Schengen lub wizy kra-
jowej albo wniosku o udziele-
nie zezwolenia na pobyt stały 
lub pobyt rezydenta długoter-
minowego Unii Europejskiej. 
Taki odcisk jest również tytu-
łem pobytowym.

kalnych) lub B (dla budyn-
ków niemieszkalnych) w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Tczewie (zgodnie 
z lokalizacją nieruchomości) 
albo elektronicznie na stro-
nie: www.ceeb.gov.pl klikając 
w zakładkę „Zaloguj się przez 
Węzeł Krajowy aby złożyć de-
klarację” – za pomocą Profilu 
Zaufanego.

W przypadku lokali w bu-
dynkach wielorodzinnych za-

rządca/administrator budyn-
ku zgłosi wspólne źródło cie-
pła. Natomiast jeżeli w lokalu 
jest indywidualne źródło ciepła 
np. kominek to taką deklara-
cję trzeba złożyć samodzielnie.

Przypominamy, że deklarację 
składane są od 1 lipca 2021 r. 
Dla źródeł ciepła lub spalania 
paliw uruchomionych przed tą 
datą, termin na złożenie dekla-
racji wynosi 12 m-cy – upły-
wa zatem z dniem 30 czerw-

ca 2022 r. Natomiast w przy-
padku źródeł ciepła lub spa-
lania paliw uruchomionych 
po 1 lipca 2021 r. termin ten 
wynosi 14 dni.

Spis źródeł ciepła wynika 
z przepisów rozdziału 5a usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków. Przedmiotowe 
rozwiązania ustawowe zostały 

wprowadzone ustawą noweli-
zującą z dnia 28 październi-
ka 2020 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2127).

Deklarację, wzór wypełnienia 
i najczęściej zadawane pyta-
nia można znaleźć na stronie 
www.gunb.gov.pl w zakładce 
Centralna Ewidencja Emisyj-
ności Budynków.

Jak obywatel Ukrainy może założyć  
w Polsce firmę

Krystian Jendrzejewski

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41

e-mail: info@dp.tczew.pl

poniedziałek, wtorek, środa  
godz. 7.30-15.30 

czwartek  
godz. 7.30-16.30

piątek  
godz. 7.30-14.30

WIĘCEJ INFORMACJI  
Більше інформації

›› 801 055 088 lub +48 22 765 67 32 
– infolinia Biznes.gov.pl czynna w 
dni robocze od 7:00 do 17:00

 гаряча лінія Biznes.gov.pl 
працює з понеділка по п’ятницю 
з 7:00 до 17:00

›› +48 22 560 16 00 – infolinia ZUS 
czynna w dni robocze od 7:00 do 18:00 

 кол центр соціального страхування 
ZUS працює з понеділка по 
п’ятницю, з 7:00 до 18:00

›› 801 055 055 lub +48 22 330 03 30  
– infolinia Krajowej Informacji 
Skarbowej czynna w dni robocze 
od 7:00 do 18:00

 кол центр Державної 
податкової інформаційної 
служби працює з понеділка по 
п’ятницю, з 7:00 до 18:00

›› +48 22 703 43 53 – infolinia 
Polskiego Funduszu Rozwoju 
dla polskich firm działających na 
rynkach wschodnich czynna w dni 
robocze od 8:00 do 17:00

›› Enterprise Europe Network 
https://een.ec.europa.eu/content/
eu-and-enterprise-europe-ne-
twork-support-ukraine  
– informacje dla MŚP dot. reakcji 
KE na sytuację na Ukrainie
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Astronomiczna Noc Muzeów

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 2022 r., ale po-
winny przedstawiać stan ak-
tualny. Zwycięskie prace po-
służą do wykonania promo-
cyjnego kalendarza miejskie-
go na 2023 rok.

Konkurs fotograficzny – edycja 2022

Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe wraz z kar-
tą zgłoszenia należy przesłać 
na adres: sniegula@um.tczew.
pl lub dostarczyć do Urzędu 
Miejskiego (Biuro Rzecznika 

Prasowego) do 14 października 
2022 r. z dopiskiem „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 podpisa-
nej czytelnie karty zgłoszenia. 

KARTA ZGŁOSZENIA I REGULAMIN 
›› www.wrotatczewa.pl

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki ogłosił dziewiątą 

już edycję konkursu fotogra-
ficznego: „Cztery pory roku 

w Tczewie – kalendarz 2023”. 
Pula nagród to 4 tys. zł.

Małgorzata Kruk  
Fabryka Sztuk

Na wystawie zostały przybliżo-
ne losy dwóch wybitnych uczo-
nych. Urodzony w Tczewie 
kartograf, historyk, kanonik 
warmiński Aleksander Skul-
tet przyjaźnił się i współpraco-
wał z wielkim polskim astrono-
mem Mikołajem Kopernikiem, 
którego heliocentryczna teoria 
budowy świata wywróciła do 

góry nogami dotychczasowy 
ogląd porządku Wszechświa-
ta. Wystawa ma charakter in-
terdyscyplinarny. Sporo miej-
sca zostało poświęcone astro-
nomii, tak bliskiej Koperniko-
wi. Przy pomocy projekcji 3D 
zostały pokazane główne za-
łożenia układu geocentrycz-
nego. Z kolei w celu prezen-

tacji układu heliocentryczne-
go powstała makieta z rucho-
mymi planetami i projekcja 
multimedialna opowiadającą 
o Wszechświecie.

Oprócz wystawy goście Euro-
pejskiej Nocy Muzeów będą 
mogli zobaczyć kolekcję mete-
orytów, odwiedzić mobilne pla-
netarium, poznać tajniki kuch-
ni molekularnej i wziąć udział 
w spacerze historycznym śla-
dem astronomów. Tej nocy 
zakróluje muzyka elektronicz-
na autorstwa Przemysława Ru-
dzia, która stanowić będzie po-
nadto tło dla kosmicznego led 
show. Dla dzieci zostały przy-
gotowane kosmiczne zabawy 
z animatorami oraz cykl warsz-
tatów: plastycznych, nauko-
wych i budowania z klocków. 
Organizatorzy zachęcają też do 
udziału w dwóch konkursach: 
na kosmiczną stylizację i foto-
graficzną relację z wydarzenia. 
Patronat nad wydarzeniem ob-
jęła Polska Agencja Kosmiczna.

Podczas Europejskiej Nocy 
Muzeów sięgniemy gwiazd 

za sprawą wystawy „Ze Skul-
tetem i Kopernikiem przez 
XVI wiek” pod patronatem 
Prezydenta Miasta Tczewa  

i Polskiej Agencji Kosmicznej. 

FABRYKA SZTUK

Tczew
ul. 30 Stycznia 4,

ul. Podmurna 12, 15

14.05.2022 r.
godz. 19.00-00.00
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pracownia artystyczna dla dzieci
художня студія для дітей




