
WE WRZEŚNIU, W TCZEWSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NAUKĘ ROZPOCZĘŁO PONAD  
5,2 TYS. UCZNIÓW, WŚRÓD NICH PONAD 260 DZIECI UKRAIŃSKICH. PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM 
ZAKOŃCZYLIŚMY ROZBUDOWĘ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2. DZIĘKI DOBUDOWANEMU 
SKRZYDŁU – DZIECI I NAUCZYCIELE NIE MUSZĄ JUŻ SIĘ PRZEMIESZCZAĆ MIĘDZY DWOMA 
ODDALONYMI BUDYNKAMI  (PRZY UL. GDAŃSKIEJ I POŁUDNIOWEJ). INWESTYCJA USPRAWNIŁA 
PRACĘ SZKOŁY I POPRAWIŁA WARUNKI DO NAUKI, ZWŁASZCZA DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW.

„DWÓJKA”  Z NOWYM SKRZYDŁEM

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
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IE PREZYDENT MIASTA TCZEWA

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

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

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

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

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

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

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

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

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Damian Piskorski 
Józef Cichon
Roman Kucharski

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

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

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

ZDJĘCIE NA OKŁADCE 
Jacek Cherek/MBP w Tczewie

AKTUALNOŚCI

MIŁO! Tydzień Mobilności 22-23

Kultura15

18-19 Kultura

Samorząd4-5

Uczciliśmy 83. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej

12-13

6-8 Inwestycje

16-17 Działkowe święto plonów w Tczewie

Akcja „Sprzątanie świata – Polska 202221

9 Zmiany w dodatku węglowym

Piknik Historyczno-Militarny 14

10 Bezpieczeństwo

20 Przedsiębiorczość

11 Razem czytaliśmy „Ballady i romanse”

Dołącz do prezydenta w drodze do pracy

R ozmowa z prezydentem o po-
ranku, połączona ze wspól-

nym spacerem – dlaczego nie?

Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa, przyjmuje in-
teresantów w każdy czwartek  
o godz. 15.00 w swoim gabine-
cie, ale atmosfera urzędu dla 
niektórych jest zbyt oficjalna. 

Dlatego prezydent zaprasza, 
aby do niego dołączyć w dro-
dze do pracy, a przy okazji po-
rozmawiać na dowolny temat. 

Prezydenta można spotkać  
w każdy czwartek ok. godz. 7.30 
na trasie pomiędzy skrzyżowa-
niem ul. Bałdowskiej z Nowo-
wiejską a Urzędem Miejskim.

P rezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki gościł w Nisku, na 

uroczystościach związanych 
z jubileuszem 77-lecia sformo-
wania 16. Tczewskiego Batalio-
nu Saperów.

To właśnie do Niska w woj. 
podkarpackim przeniosła się 
nasza jednostka w 2011 r., 
wchodząc w skład 21. Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich. 
Mimo, że od Niska dzieli nas 
ponad 600 km, batalion nadal 
zachował nazwę „Tczewski”, a 1 
września saperzy przyjechali do 
nas, by uczestniczyć w uroczy-
stościach patriotycznych.

W Nisku świętowali tczewscy saperzy

9 września z okazji Święta 16. 
Tczewskiego Batalionu Sape-
rów na placu apelowym odby-
ła się uroczysta zbiórka. Była 
to okazja, aby wręczyć nagro-
dy i wyróżnienia. Dowódca ppłk 
Adam Bieniek w dowód uzna-
nia i szacunku oraz za wspiera-
nie działalności i funkcjonowa-
nia 16 Batalionu Saperów uho-
norował żołnierzy oraz przyja-
ciół i sympatyków jednostki od-
znaką pamiątkową 16bsap, sta-
tuetką Sapera, pamiątkowym 
grawertonem oraz granitem pa-
miątkowym. Wśród nagrodzo-
nych był prezydent M. Pobłocki.
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Do uczniów szkół podstawo-
wych i średnich z terenu Tcze-
wa trafi łącznie 287 laptopów 

Umowę podpisali Kamil Roz-
mus, prezes spółki Roka Bu-
downictwo ze Starogardu Gd., 
a ze strony miasta – Przemy-
sław Boleski, dyrektor Zakła-
du Usług Komunalnych. Koszt 
zadania to 7,9 mln zł, z czego 

Prawie 300 laptopów już trafia 
do mieszkańców

zakupionych za kwotę ponad 
642 tys. zł. Pierwsze z nich 
przekazał dzieciom i młodzie-

Rusza przebudowa ul. Ceglarskiej
Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

2,6 mln zł to dofinansowanie 
z rządowego Programu Roz-
woju Dróg.

W pierwszej kolejności wy-
konawca zajął się opracowa-
niem organizacji ruchu na czas 
budowy, a na początku paź-
dziernika mają ruszyć prace 
drogowe.

Zakres inwestycji to przebu-
dowa ul. Ceglarskiej na całym 
jej przebiegu, czyli 725 m od 
skrzyżowania z ul. Czyżykow-
ską do skrzyżowania z ul. Nad-
brzeżną, budowa ok. 60-me-
trowego odcinka  ul. Czyży-
kowskiej (strony ulicy Ceglar-
skiej), przebudowa około 30 
m  ul. Nadbrzeżnej w obrę-
bie skrzyżowania z ul. Ceglar-
ską. Inwestycja obejmuje tak-
że budowę sieci kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia dro-
gowego, usunięcie kolizji sie-
ci wodociągowej, sanitarnej, 
elektroenergetycznej.

Mieszkańcy Tczewa 
odbierają komputery 

zakupione przez Miasto 
Tczew w ramach projektu 
„Granty PPGR – wsparcie 

dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR  

w rozwoju cyfrowym”. 

ży Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa podczas spo-
tkania w Urzędzie Miejskim.

Przeds ięwzięc ie  zos ta ło 
w 100% dofinansowane ze 
środków unijnych z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Celem projektu jest wsparcie 
rodzin popegeerowskich w za-
kresie dostępu do sprzętu kom-
puterowego. Wsparciem zosta-
ły objęte dzieci, wnuki i pra-
wnuki osób które pracowa-
ły niegdyś w zlikwidowanym, 
państwowym przedsiębior-
stwie gospodarki rolnej.

Wszystkie osoby, które zosta-
ły zakwalifikowane do otrzy-
mania wsparcia proszone są 
o kontakt z Wydziałem Roz-
woju Miasta Urzędu Miejskie-
go w Tczewie celem umówie-
nia terminu odbioru sprzętu.

›› tel. 58 77 59 492, 58 77 59 379, 
58 77 59 413

12 września podpisana 
została umowa na prze-
budowę ul. Ceglarskiej. 

Inwestycja jest dwuletnia, 
ma się zakończyć  

za 10 meisięcy.
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17 września wspomi-
naliśmy 83. roczni-
cę napaści sowiec-

kiej na Polskę. Pod Pomni-
kiem Ofiar Stalinizmu kwia-
ty złożyli przedstawiciele sa-
morządu miasta i powiatu, 
wśród nich – Adam Bur-
czyk, wiceprezydent Tczewa 
i Mirosław Augustyn, sta-
rosta tczewski, a także przed-
stawiciele służb munduro-
wych (Policji, Straży Pożar-
nej, Straży Miejskiej), kom-
batanci, działkowcy, przed-
stawiciele szkół, instytucji, 
organizacji społecznych.

Wartę honorowa pod po-
mnikiem pełnili funkcjo-
nariusze Komendy Powia-
towej Policji w Tczewie. W 
imieniu prezydenta Tczewa, 
Mirosława Pobłockiego, ze-
branych przywitał Krzysz-
tof Korda, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, 
historyk, radny powiatowy, 
który poprowadził uroczy-
stość. Z zebranymi modlił 
się ks. Adam Gadomski, pro-
boszcz parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża św.

27 l ipca br. Wojewoda Pomor-
ski ogłosił nabór wniosków 

dla organizacji pozarządowych 
na działania związane z pomo-
cą obywatelom Ukrainy.

Aby jeszcze skuteczniej realizo-
wać wsparcie i skorzystać z moż-
liwości pozyskania dodatko-
wych środków, 8 sierpnia 2022 
roku podpisano porozumienie 
o współpracy pomiędzy wszyst-
kimi podmiotami zaangażowa-
nymi w działalność dwóch skle-
pów społecznych na terenie na-
szego miasta tj. Bankiem Żyw-
ności w Tczewie, Gminą Miej-
ską Tczew, Miejskim Ośrod-
kiem Pomoc Społecznej, Fun-
dacją Domu Kultury oraz Tczew-
skim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Podjęto decyzję o utwo-
rzeniu jednego sklepu i przygo-
towano projekt pt. „Sklep spo-
łeczny – Dobra półka”. Partne-
rem wiodącym projektu i wnio-
skodawcą występującym o środ-
ki Wojewody jest Bank Żywno-
ści w Tczewie.

W odpowiedzi na złożoną ofertę, 
Wojewoda Pomorski przyznał 
dotację w wysokości 150 000 zł 
na realizację ww. przedsięwzię-
cia i 5 września br. podpisał sto-
sowną umowę.

W związku z powyższym, od 23 
września br. na terenie naszego 
miasta funkcjonuje jeden sklep 
społeczny dla obywateli Ukra-
iny przy ul. Kwiatowej 2 – „Do-
bra półka”, prowadzony przez 
Bank Żywności w Tczewie we 
współpracy z Gminą Miejską 
Tczew, MOPS w Tczewie, Fun-
dacją Domu Kultury oraz Tczew-
skim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, dofinansowany ze środ-
ków Wojewody Pomorskiego.

Z oferty sklepu mogą korzystać 
obywatele Ukrainy dwa razy 
w miesiącu, na podstawie sto-
sownego upoważnienia otrzy-
manego z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tczewie.
Sklep czynny jest w każdą śro-
dę w godzinach 15.30-18.00 oraz 
piątek w godzinach 13.00-15.00.

Zmiany  
w funkcjonowaniu  
sklepu społecznego  
– od 23 września

Od 6 września stano-
wisko Prezesa Zarzą-
du Tczewskiego Cen-

trum Sportu i Rekreacji Sp. 
z o.o. objęła Dorota Turkow-
ska. Nowa prezes została po-
wołana przez Radę Nadzor-
czą spółki.

Dorota Turkowska jest ab-
solwentką prawa na Wy-
dziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Pozna-
niu. Uprawnienia zawodo-
we radcy prawnego zdoby-
ła w 2010 r.

Biznesowe doświadczenie 
oraz wiedzę zdobywała od 
2008 r. m.in. w INC S.A. 

z siedzibą w Poznaniu, dy-
namicznie rozwijającej się 
polskiej grupie kapitało-
wej funkcjonującej w ob-
szarze inwestycji oraz do-
radztwa na polskim rynku 
kapitałowym, wspierają-
cej rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Od 
2013 r. współpracuje z jed-
ną z wiodących firm dorad-
czych wspierającą jednost-
ki samorządu terytorialne-
go różnego szczebla na te-
renie całego kraju.

Posiada doświadczenie 
w obsłudze procedur prze-
kształceń formy prawnej 
spółek handlowych, ob-
słudze posiedzeń Zarządu, 

Rady Nadzorczej i Walnych 
Zgromadzeń oraz komplek-
sowej pomocy prawnej we 
wszystkich aspektach legal-
ności działań w szczególno-
ści w zakresie obsługi praw-
nej spółek kapitałowych.
Od 2015 r. prowadzi własną 
Kancelarię Radcy Prawne-
go, specjalizując się w pra-
wie cywilnym, rodzinnym 
i spadkowym.
Prywatnie, Dorota Turkow-
ska jest pasjonatką tury-
styki górskiej (via ferraty) 
oraz wypraw offroadowych, 
a także entuzjastką aktyw-
nego trybu życia, zafascyno-
waną jogą kundalini i rozwo-
jem osobistym.

Nowa prezes TCSiR

Wspominaliśmy rocznicę 
napaści sowieckiej na Polskę

17 września 1939 r. o świ-
cie,  łamiąc polsko-sowiec-
ki pakt o nieagresji, bez wy-
powiedzenia wojny, Armia 
Czerwona wkroczyła na te-
ren Polski. Atak na Polskę 
był realizacją tajnych usta-
leń  zawartych w pakcie 
Ribbentrop-Mołotow.

Rosjanie zaatakowali nie-
spodziewanie. Zaskoczeni 
Polacy nie byli w stanie sta-
wić czoła przeważającym si-
łom radzieckim. Propagan-
da sowiecka określała agre-
sję na Polskę jako „wypra-

wę wyzwoleńczą” w obronie 
„ludności zachodniej Ukra-
iny i zachodniej Białorusi”. 
W wyniku tych działań do 
niewoli sowieckiej trafiło 
ponad pół miliona polskich 
żołnierzy. Miejsce miały tak-
że masowe deportacje pol-
skich obywateli. Armia Czer-
wona dopuściła się licznych 
zabójstw i mordów, zarów-
no na jeńcach wojennych, 
jak i na ludności cywilnej. 
O wielu z nich słuch zaginął 
na długie lata. 

Małgorzata Mykowska
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Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki oraz Maja 
– uczennica SSP2. Dyrektor 
szkoły, Robert Kraska, podkre-
ślił, że nowe skrzydło usprawni 
pracę szkoły. Dzięki inwestycji 
wszystkie klasy uczą się w jed-
nym budynku, a nie jak wcze-
śniej – także w gmachu przy ul. 
Południowej.

Inwestycja realizowana przez 
miasto Tczew rozpoczęła się 
w sierpniu 2021 roku i trwała do 
końca sierpnia br. Wykonawcą 
robót budowlanych jest firma 
SMOK ze Starogardu Gdańskie-
go. Wartość zadania to 3,2 mln 
zł, z tego ok. 1 mln zł to dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Sportowa „dwójka” ma nowe skrzydło

12 września symbolicznie 
otworzyliśmy nowy segment 
Sportowej Szkoły Podstawo-

wej nr 2. Inwestycja trwała 
dokładnie rok. Dzięki niej 
powstało 6 nowych klas, 

gdzie już od 1 września uczą 
się najmłodsi uczniowie. 

Pozwoliło to również szkole 
na opuszczenie budynku przy 

ul. Południowej.

Celem inwestycji było stwo-
rzenie 6 nowych przestron-
nych klas lekcyjnych wraz 
z zapleczem sanitarnym - 
łącznie z 5 łazienkami, w tym 
1 dla niepełnosprawnych. Po-
wierzchnia użytkowa dobudo-
wanego segmentu to 625 m2. 
Obiekt jest dwukondygnacyj-
ny, wyposażony w instalację 
fotowoltaiczną.

Wykonane zostało również 
ogrodzenie, a teren w sąsiedz-
twie budynku został częściowo 
utwardzony, a częściowo ob-
siany trawą i obsadzony krze-
wami ozdobnymi. Zamonto-
wano ławki i kosze na śmieci.
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29 WRZEŚNIA, 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 25 sierpnia 
2022 r.

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

6. Informacja z interpelacji zgłoszo-
nych przez radnych w okresie od 25 
sierpnia do 28 września 2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7. Informacja o funkcjonowaniu 

spółek prawa handlowego, 
w których Gmina Miejska Tczew 
posiada udziały za 2021 rok oraz 
za I półrocze 2022 roku.

8.  Informacja z wykonania budżetu 
miasta Tczewa za I półrocze 2022 r.

9. Informacja o przebiegu 
wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2022 r.

10. Informacja o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Tczewa za półrocze 2022 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1.  opłat za przewozy osób środkami 

miejskiej komunikacji masowej 
w Tczewie w latach 2022-2026,

11.2. określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Tczewa,

11.3.  zmian w budżecie miasta Tczewa 
na 2022 rok,

11.4.  zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Tczewa na lata 
2022-2034,

11.5.  zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 
w mieście Tczewie na rok 2022,

11.6.  zmiany uchwały dotyczącej utwo-
rzenia Zespołu Opiekuńczego.

12. Zgłaszanie interpelacji, zapytań 
i wniosków.

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

XLVIII sesja Rady 
Miejskiej w Tczewie

Budżet Obywatelski 2023 
– 9 projektów do realizacji

W głosowaniu do 
Budżetu Obywa-
telskiego Tcze-

wa 2023 oddano 2428 gło-
sów, w tym – 1341 na pro-
jekty duże i 1087 na projekty 
małe. Głosowało 1355 osób. 
Najstarsza głosująca oso-
ba miała 98 lat, najmłodsza 
nie skończyła roku (zagło-
sowała za nią mama). Zale-
dwie dwa głosy zostały odda-
ne papierowo.

Pod głosowanie poddanych 
zostało 16 projektów dużych 
i 5 małych. Projekty wybra-
ne do realizacji:

PROJEKTY DUŻE

1. Otwarta wiata plenero-
wa – parkrun Tczew, Bul-
war Nadwiślański im. Księ-
cia Sambora II, szacunko-
wy koszt realizacji projek-
tu: 65 tys. zł – 236 głosów

2. Zagospodarowanie pasa 
terenu zielonego przyle-

gającego do ul. Grun-
waldzkiej na teren re-
kreacyjny, szacunkowy 
koszt realizacji projektu: 
240 tys. zł – 219 głosów

3. Tężnia  solankowa, 
skwer z fontanną przy 
ul. F. Żwirki, szacunko-
wy koszt realizacji pro-
jektu: 250 tys. zł – 206 
głosów

4. Przebudowa placu za-
baw przy ul. Jurgo, ul. 
H. Hass, ul. Harcer-
skiej, szacunkowy koszt 
realizacji projektu: 240 
tys. zł – 163 głosy

PROJEKTY MAŁE

1. Zadrzewienie placu za-
baw na Bulwarze Nad-
wiślańskim, szacunko-
wy koszt realizacji pro-
jektu: 25 tys. zł – 546 
głosów

2. Zadrzewienie Niec-
ki Czyżykowskiej sza-

cunkowy koszt realiza-
cji projektu: 25 tys. zł – 
179 głosów

3. Założenie zielone – na-
sadzenie niskich drze-
wek, krzewów i kompo-
zycji kwiatowych – by-
liny i inne. W ramach 
małej infrastruktur –
ławeczki, kosz, ul. Ar-
mii Krajowej 51, 53, 55, 
57, szacunkowy koszt re-
alizacji projektu: 15 tys. zł 
– 150 głosów

4. Rozbudowa placu za-
baw przy  ul .  Spół -
dzielczej, szacunkowy 
koszt realizacji projektu: 
25 tys. zł – 147 głosów

5. Doświetlacze ścieżek 
przy garażach na ul. 
Jedności Narodu, sza-
cunkowy koszt realizacji 
projektu: 15 500 zł – 86 
głosów.

Małgorzata Mykowska

W ramach prac remonto-
wych m.in. wykonane zosta-
ną dwie szatnie – dla kobiet  
i mężczyzn, malowanie ścian 
wewnętrznych, przebudowa 
części pomieszczeń tak, aby 
były bardziej funkcjonalne. 
Planowane jest również ma-
lowanie  i położenie nowych 
posadzek w garażach oraz 
naprawa i konserwacja ele-
mentów więźby dachowej. 

Małgorzata Mykowska

Remont w komendzie 
Straży Miejskiej

19 września rozpoczął się remont komendy Straży Miejskiej. Remont potrwa dwa 
miesiące, ale nie wpłynie na funkcjonowanie straży i obsługę interesantów.
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Komunalnym 
Na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej powsta-
ją kolejne kolumbarium, tym razem w nowej lokalizacji 
– za budynkiem administracji. Każde z trzech kolumba-
riów mieści 32 nisze na urny.

Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne – tcze-
wianie coraz częściej wybierają tę formę pochówku. Do-
tychczasowe kolumbaria, znajdujące się niedaleko kapli-
cy już zostały zapełnione. Pierwsze z nich powstało  
w 2013 r.

Cmentarzem Komunalnym administruje Zakład Usług 
Komunalnych.

Nowy skwer, nowa nazwa

Trwa zagospodarowywanie terenu zielone-
go w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 12, w re-
jonie ul. Topolowej i Jarzębinowej. Ma to być teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy. 

Posadzonych tam będzie  m.in. ok. 30 drzew. Będą krze-
wy, rabaty, trawnik, chodniki z kostki brukowej, ławki, 
kosze na śmieci. Plac zabaw i siłownia pod chmurką, któ-
re są w centrum tego terenu – pozostaną. 

Termin realizacji – grudzień br., koszt prawie 400 tys. zł. 
Wykonawcą zadania jest Outside Architektura Krajobra-
zu sp. z o.o. z Gdańska.

Podczas sierpniowej sesji, uchwałą Rady Miejskiej, skwer 
ten otrzymał imię Romana Dmowskiego. 

ROMAN STANISŁAW DMOWSKI (1864-1939) – polski 
polityk, publicysta polityczny, minister spraw zagranicz-
nych i poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej. 
Współzałożyciel Narodowej Demokracji. Polski działacz 
niepodległościowy. Pod koniec I wojny światowej stał 
na czele Komitetu Narodowego Polski, który był uznany 
przez państwa Ententy za namiastkę rządu polskiego na 
emigracji i przedstawicielstwo interesów Polski. 

Roman Dmowski był polskim delegatem na konferencję 
paryską w 1919 roku i sygnatariuszem traktatu pokojo-
wego w Wersalu. 

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
Pod koniec lipca rozpoczę-
ła się przebudowa ul. Kró-
lowej Jadwigi na Starym 
Mieście. Zadanie obejmu-
je przebudowę ulicy (ok. 
140 m) wraz z niezbędną 
infrastrukturą technicz-
ną, remontem sieci wodo-
ciągowej, budową kanali-
zacji deszczowej, monta-
żem oświetlenia uliczne-
go. Będzie też 19 miejsc 
postojowych. 

Wykonawcą zadania jest 
firma ROKA Budownictwo 
ze Starogardu Gd. Prze-
budowa potrwa do końca listopada br., jej koszt to po-
nad 2,6 mln zł. Inwestycję, z ramienia Gminy Miejskiej 
Tczew, prowadzi Zakład Usług Komunalnych – Miejski 
Zarząd Dróg.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Miasto 
od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tcze-
wie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace przy ul. Zygmunta Starego 

Trwa przebudowa ul. Zygmunta Starego na os. Prątnica. 
Wartość zadania to 6,1 mln zł. Inwestycja jest dofinanso-
wane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych , w wysokości 5 mln zł. Wykonawcą robót jest 
firma B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gd. Ter-
min zakończenia prac – listopad br.

Zakres inwestycji to przebudowa ul. Zygmunta Starego 
(blisko 400 m), fragmentu ul. Królowej Marysieńki (46 
m), przebudowa ścieżki rowerowej w obrębie drogi wo-
jewódzkiej 224, remont nawierzchni odcinka ul. Stefa-
na Batorego (ok 58 m), budowa lub przebudowa sieci ka-
nalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, elektro-
energetycznej, a także montaż oświetlenia drogowego.

Inwestycje, z ramienia Gminy Miejskiej Tczew, prowadzi 
Zakład Usług Komunalnych.
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Oferty opiewają na kwoty 279 
tys. i 243,5 tys. zł i obie miesz-
czą się w zaplanowanym bu-
dżecie.  Obecnie twa analizo-
wanie złożonych ofert. Pod ko-
niec 2020 r. wykonana zosta-
ła koncepcja rewaloryzacji par-
ku, z którą można się zapoznać 
na stronie www.wrotatcze-
wa.pl. Na jej podstawie zosta-
nie wykonana dokumentacja. 
Koncepcja zakłada powrót do 
dawnych założeń. Starano się 
w niej przywrócić układ komu-
nikacji w parku na podstawie 
dawnych map, zdjęć i śladów 
w terenie. Wszystkie alejki sta-
ną się ciągami pieszymi. Na 
rozległej polanie, w południo-

Od kilku lat miasto systema-
tycznie inwestuje w ten ob-
szar. Są tam już m.in. plac za-
baw, siłownia pod chmurką, 
pumptracki, tory dla rolkow-

Kolejny etap zagospodarowania  
niecki czyżykowskiej

ców, boisko do siatkówki pla-
żowej, a także alejki, ławki, 
wybieg dla psów. W tym roku 
przedmiotem prac jest teren 
o powierzchni ok. 3,7 tys. m2, 
w południowej części niec-
ki. Planujemy tam m.in. uło-
żenie chodników, wykonanie 
trawników, nasadzenia drzew 
i innych roślin. Będzie to część 
pełniąca funkcję wypoczynko-
wą, spacerową

Na zlecenie miasta zadanie wy-
konuje firma Artel z Knybawy. 
Koszt zadania to 350 tys. zł. 

Małgorzata Mykowska

Mamy oferty na dokumentację 
rewitalizacji Parku Miejskiego

wo – zachodniej części parku, 
planuje się stworzenie polany 
piknikowej z leżakami, altaną 
piknikową kawiarenką i placa-
mi zabaw dla dzieci.

W  miejscu dotychczasowego 
amfiteatru ma powstać letnia 
scena dla kameralnych koncer-
tów, zaś amfiteatralna polana 
wyposażona zostanie w drew-
niane ławki i leżaki, sprzyja-
jące  wypoczynkowi i uczest-

niczeniu w ewentualnych wy-
stępach. Zniknie ogrodzenie 
wydzielające teren amfiteatru.

Oczko wodne (z żabkami) 
otrzyma naturalne dno, któ-
re umożliwi posadzenie na 
brzegu roślin wodnych, ba-
giennych i nadbrzeżnych. 
Przywrócone zostaną nasa-
dzenia, rosnących tam daw-
niej, wierzb płaczących przy 
półkolistych ławkach, po obu 

stronach zbiornika. W budyn-
ku mieszkalnym przy ZWiK 
w pobliżu zbiornika, mogłaby 
powstać restauracja. W połu-
dniowej, najmłodszej i nieco 
zacienionej części założenia 
parkowego powstanie ścież-
ka przyrodnicza. W tej części 
parku koncepcja zakłada urzą-
dzenie placu zabaw dla mło-
dzieży m.in. ze znacznych roz-
miarów piramidę wspinaczko-
wą. Przy dawnej ścieżce ro-
werowej, znajdą się elemen-
ty ścieżki zdrowia, zaś nieco 
dalej na północ, zaprojekto-
wano siłownię na wolnym po-
wietrzu oraz jaszcze jeden plac 
zabaw dla dzieci. We wschod-
niej części parku, dawniej na-
leżącej do sąsiadującej z nim 
szkoły powstanie płytki zbior-
nik wodny, który dzięki sys-
temowi niewysokich fontann 
będzie stanowił wodny plac 
zabaw dla dzieci. Tu również 
znajdzie się labirynt z niewy-
sokich krzewów jako atrakcja 
dla dzieci. 

Małgorzata Mykowska

Rozpoczęliśmy kolejny 
etap zagospodarowania 
niecki czyżykowskiej. To 
jedno z wielu miejsc do 

rekreacji i wypoczynku w 
naszym mieście. 

Mamy dwie oferty na 
wykonanie dokumentacji 

budowlano-wykonawczej na 
rewitalizację Parku Miejskie-
go. Dokumentacja ma zostać 

sporządzona jeszcze w tym 
roku.
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Tylko do 14 października 
można dostarczać zgło-
szenia do dziewiątej edy-

cji konkursu fotograficznego: 
„Cztery pory roku w Tczewie – 
kalendarz 2023”, organizowa-
nego przez prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. Pula na-
gród to 4 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edy-
cjach, zdjęcia powinny przed-
stawiać Tczew w czterech po-
rach roku, pokazywać pozy-
tywne zmiany zachodzące 
na przestrzeni lat oraz zachę-

Konkurs fotograficzny prezydenta miasta
cać do odwiedzenia naszego 
miasta. Zdjęcia nie muszą być 
wykonane w 2022 roku, ale po-
winny przedstawiać stan aktu-
alny. Zwycięskie prace posłu-
żą do wykonania kalendarza 
na 2023 rok.

Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe wraz z kartą 
zgłoszenia należy przesłać na ad-
res: sniegula@um.tczew.pl lub 
dostarczyć do Urzędu Miejskie-
go (Biuro Rzecznika Prasowego) 
do 14 października 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-

Zmiany w dodatku węglowym

we należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz opi-
sem zdjęcia, uwzględniającym 
porę roku, datę i miejsce jego 
wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kar-
tę zgłoszenia i regulamin moż-
na pobrać ze strony interneto-
wej organizatora lub otrzymać 
w Biurze Rzecznika Prasowe-
go Urzędu Miejskiego.

›› www.wrotatczewa.pl

Wzwiązku z wejściem 
w życie ustawy z 15 
września 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł cie-
pła w związku z sytuacją na ryn-
ku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 
1967) uległy zmianie zasady przy-
znawania dodatku węglowego.

Źródła ogrzewania zgłoszone  
do 11 sierpnia 2022

Zgodnie ze zmienionymi zasa-
dami dodatek węglowy przy-
sługuje osobie w gospodar-
stwie domowym w przypadku, 
gdy głównym źródłem ogrze-
wania gospodarstwa domowe-
go jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglo-
wa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane paliwami stały-
mi, wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 
1561 i 1576), do dnia 11 sierp-
nia 2022 r., albo po tym dniu 
– w przypadku głównych źró-
deł ogrzewania wpisanych lub 
zgłoszonych po raz pierwszy do 
centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków, o których mowa 
w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Konsekwencją ww. zmiany jest 
fakt nieuzwględniania korekt 
deklaracji CEEB złożonych 
po 11 sierpnia 2022 w zakre-
sie zgłoszonych źródeł ciepła.

Zasada „jeden dodatek  
na jeden adres”

W przypadku gdy pod jednym 
adresem miejsca zamieszkania 
zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, jeden 
dodatek węglowy przysługuje 
dla wszystkich gospodarstw 
domowych zamieszkujących 
pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek 
o wypłatę dodatku węglowe-
go złożono dla więcej niż jed-
nego gospodarstwa domowego 
mających ten sam adres miej-
sca zamieszkania, to doda-
tek ten jest wypłacany wnio-
skodawcy, który złożył wnio-
sek jako pierwszy. Pozosta-
łe wnioski pozostawia się bez 
rozpoznania.

Dodatek węglowy albo dodatek 
dla gospodarstw domowych

Dodatek węglowy nie przysłu-
guje gospodarstwom domo-
wym objętym pozytywnie roz-
patrzonym wnios-kiem o wy-
płatę dodatku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
15 września 2022 r. o szcze-
gólnych roz-wiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na ryn-
ku paliw (Dz. U. poz. 1967).”,

Weryfikacje wniosku
W toku postępowania o wy-
płatę dodatku węglowego or-
gan dokonując weryfikacji 
wniosku bierze pod uwagę 
w szczególności:
1) informacje wynikające 

z deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane 
w związku z postępowa-
niem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych 
oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego

b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
d) dodatku mieszkaniowego,
3) dane zgromadzone w reje-

strze PESEL oraz rejestrze 
mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji 
wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego wystąpią wątpli-
wości dotyczące gospodar-
stwa domowego wniosko-
dawcy, organ może przepro-
wadzić wywiad środowisko-
wy w miejscu zamieszka-
nia wnioskodawcy, który ma 
na celu ustalenie faktyczne-
go stanu danego gospodar-
stwa domowego odnośnie 
samotnego zamieszkiwania 
w przypadku jednoosobo-
wych gospodarstw domowych 
oraz wspólnie stale zamiesz-
kujących i gospodarujących 
z wnioskodawcą w przypad-
ku gospodarstw domowych 
wieloosobowych.

Wydłużenie terminu 
rozpatrzenia sprawy

Dodatek węglowy wypłaca 
się w terminie do dwóch mie-
sięcy od dnia złożenia wnio-
sku o jego wypłatę, przy czym 
wnioski złożone po dniu 30 
października 2022 r. wypłaca 
się do 30 grudnia 2022 r.

Do postępowań w sprawie 
wypłaty dodatku węglowego 
wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie 
ustawy stosuje się nowe, zmie-
nione zasady.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie
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Już od wielu lat, na począt-
ku roku szkolnego, w trosce 
o bezpieczeństwo najmłod-
szych, prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki przekazu-
je uczniom pierwszych klas 
szkół podstawowych bre-
loczki odblaskowe. Odblaski 
można przypiąć do plecaka, 
kurtki itp. – To drobny ele-
ment, ale sprawia, że dziec-
ko jest widoczne na drodze, 
a to w połączeniu z wiedzą, 
jaką przekazują dzieciom 
policjanci i strażnicy miej-
scy, jest bardzo ważne dla 
ich bezpieczeństwa – prze-
konuje prezydent Tczewa.

W sierpniu tczewska 
Straż Miejska od-
notowała 907 in-

terwencji, w tym 374 zgło-
szone przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytu-
cji, 533 – pozostałe, w tym 
zgłoszone przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Tczewie i interwencje 
własne strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy 
miejscy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 54 inter-
wencje własne oraz 53 zle-
cone (przez administracje 
i mieszkańców osiedli, dy-
żurnych SM), nałożyli 14 
mandatów karnych na łącz-
ną kwotę 1100 zł, wystawi-
li 25 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 14 
osób pouczyli.

W t rosce o najmłodszych, 
którzy rozpoczęli nowy 

rok nauki, strażnicy miejscy 
kolejny raz przeprowadzili ak-
cję „Bezpieczna droga do szko-
ły”. Jeszcze przed pierwszym 
dzwonkiem, funkcjonariusze 
skontrolowali stan przysz-
kolnej infrastruktury,  a po 
1 września ruszyli do szkół, by 
służyć radą i pomocą.

W ramach pierwszego etapu 
działań, który rozpoczął się 
22 sierpnia, strażnicy spraw-
dzali oznakowanie przejść dla 
pieszych, stan sanitarno-po-
rządkowy oraz inne zabezpie-
czenia przy szkołach (ogro-
dzenia, barierki). Po stwier-
dzeniu jakiekolwiek uchy-
bień, informowali o nich wła-
ściwe instytucje prosząc o jak 
najszybsze usunięcie niepra-
widłowości. Następnie kon-
trolowali te miejsca jeszcze 
raz, by mieć pewność, że za-
rządcy dróg i nieruchomo-
ści wywiązali się ze swoich 
obowiązków. 

Początek września upłynął 
strażnikom pod znakiem pro-
mowania właściwych zacho-
wań na drodze. Najmłodszych 
uczniów przeprowadzali przez 
jezdnię. Przy szkołach stanę-
ły patrole, które podejmo-
wały interwencje wobec kie-
rowców popełniających wy-
kroczenia drogowe. Nieste-
ty, strażnicy wciąż mieli do 
czynienia z niefrasobliwymi 
rodzicami, którzy odwożąc 
do szkoły swoje dzieci, na-
rażali na niebezpieczeństwo 
inne maluchy. Problemem 
było blokowanie chodników, 
zastawianie samochodami 
przejść dla pieszych oraz nie-
stosowanie się do obowiązu-
jących znaków (np. zakazu 
postoju). 

Straż Miejska w Tczewie

Bezpieczna droga  
do szkoły

Pierwszoklasiści - widoczni 
i bezpieczni na drodze

Straż Miejska w sierpniu
Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 46 interwencji własnych 
oraz 47 zleconych, nałożyli 6 
mandatów karnych na łącz-
ną kwotę 700 zł, wystawi-
li 25 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 14 
osób pouczyli.
Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 48 interwencji własnych 
oraz 85 zleconych, nałożyli 7 
mandatów karnych na łącz-
nie 500 zł, wystawili 17 we-
zwań dla sprawców wykro-
czeń drogowych, 13 osób 
pouczyli.

›› Doprowadzono do usu-
nięcia jednego długo nie-
użytkowanych samochodów 
(wraków): Forda z ul. Jed-
ności Narodu, Forda z ul. 
Armii Krajowej, Fiata z ul. 
Andersena oraz Mitsubishi 
z ul. Targowej.

›› Do Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie prze-
kazano nagrania z moni-
toringu miejskiego: koli-
zji drogowych (1, 10, 12, 18, 
24 sierpnia), kradzieży (2, 8 
sierpnia), uszkodzenia mie-
nia (3, 23 sierpnia), kradzie-
ży mienia (3, 8 sierpnia), po-
gryzienia przez psa (9 sierp-
nia), kradzieży pojazdu (16 
sierpnia), , kradzieży roweru 
(22 sierpnia), zgłoszenia za-
ginięcia osoby (29 sierpnia).

›› Przeprowadzono 11 in-
terwencji dotyczących eg-
zekwowania od właścicie-
li psów niezgodnego z prze-
pisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania 
po nich. Nałożono 2 man-
daty na łączną kwotę 100 
zł oraz 3 osoby pouczono. 
2-krotnie zgłoszono do schro-
niska informacje o bezdom-
nych psach.

Uczniowie otrzymują od-
blaski podczas zajęć doty-
czących bezpieczeństwa na 
drodze, które prowadzone 
są przez policjantów z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Tczewie oraz strażników 
miejskich. We wrześniu na-
ukę w pierwszych klasach 

szkół, podstawowych roz-
poczęło 610 uczniów. Pre-
zydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał dla nich 
odblaski na ręce dyrektorów 
szkół oraz komendanta po-
wiatowego policji insp. Mar-
cina Malinowskiego. 

Małgorzata Mykowska

Straż Miejska w Tczewie
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Jak co roku wszyscy 
tczewscy pierwszoklasiści 

zostaną wyposażeni 
w odblaski.

Ogólnopolski tel. alarm. 986
Dyżurny Straży Miejskiej 

58 77 59 371
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Tegoroczna edycja Naro-
dowego Czytania, od-
była się trzeciego wrze-

śnia w Roku Romantyzmu Pol-
skiego, ustanowionym przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
z okazji obchodzonego w 2022 
roku dwóchsetlecia pierwszego 
wydania „Ballad i romansów”.

Organizatorami akcji w Tcze-
wie był prezydent miasta Mi-
rosław Pobłocki i Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Narodo-
we Czytanie bardzo często or-
ganizowane jest w plenerze 
i blisko natury, czemu sprzy-
ja charakter tegorocznej lek-
tury, stąd wybór skweru przy 
fontannie.

Tekstów Adama Mickiewicza 
wysłuchaliśmy w świeżej, za-
skakującej interpretacji gru-
py warsztatowo – teatralnej 
tczewskiego Centrum Kultury 
i Sztuki. Barbara Otta, Natalia 
Akerman, Agnieszka Korda, 
Agnieszka Szczukowska, Jo-

W ramach Narodowe-
go Programu Roz-
woju Czytelnictwa, 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Skulteta w Tcze-
wie otrzymała dofinansowanie 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, w wysoko-
ści 38230,00 zł, na zakup no-
wości wydawniczych. Dzięki 
pozyskanej dotacji filie biblio-
teki wzbogacą się o kolejne, in-
teresujące pozycje książkowe.

Tak jak w latach poprzed-
nich, tak i w tym roku, pragnąc 

wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
osób korzystających z biblio-
tecznych zasobów, tczewska 
książnica zachęca czytelni-
ków do dzielenia się własnymi 
propozycjami z zakresu szero-
ko rozumianej literatury. Kry-
minał, sensacja, beletrystyka, 
opracowania popularnonauko-
we, poradnik, reportaż… Gatu-
nek nie gra roli. Istotny jest je-
dynie rok wydania. Pod uwagę 
brane będą wyłącznie publika-
cje z lat 2021-2022.

Na rynku wydawniczym uka-
zała się właśnie powieść Two-
jego ulubionego autora? Za-
interesowała Cię któraś z pro-

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

Sugestie dotyczące zaku-
pu konkretnych publika-
cji można przesyłać mailem 
na adres: propozycje@bi-
blioteka.tczew.pl w terminie 
do 30 września bądź zgłaszać 
osobiście w filiach biblioteki. 
Pracownicy rozpatrzą nade-
słane wnioski i w miarę moż-

liwości dokonają zakupu cie-
szących się największą popu-
larnością tytułów.

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

›› biblioteka.tczew.pl/
›› facebook.com/mbptczew
Dofinansowano ze środków 
finansowych Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Propozycje zakupu nowości czytelniczych
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Tczewie

Razem czytaliśmy „Ballady i romanse”
Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

anna Czirson, Nicol Groszew-
ska, Joanna Biernacka, Iwo-
na Sikorska i Bartosz Niedź-
wiecki wraz z reżyserem Bar-
tłomiejem Sudakiem zachwy-
cili publiczność.

Z okazji tego święta literatury 
Prezydent RP Andrzej Duda 
tradycyjnie skierował przesła-
nie, zachęcając do współtwo-
rzenia akcji.

– Dwieście lat temu w Wilnie 
zostały wydane „Ballady i ro-

manse” Adama Mickiewicza – 
zbiór poezji, który zapoczątko-
wał w Polsce romantyzm. Mło-
dzieńcze, a jednocześnie bar-
dzo dojrzałe wiersze okazały 
się przełomowe i dzisiaj trud-
no wyobrazić sobie bez nich 
dalsze dzieje naszej literatury. 
(…) Romantyzm to istota pol-
skości i fundament nowocze-
snej tożsamości naszego na-
rodu. To epoka zmagań z za-
borcą, utrwalona w biografii 
Adama Mickiewicza oraz tych 

wszystkich polskich patriotów, 
uczestników tajnych stowarzy-
szeń i powstań, działaczy emi-
gracyjnych i spiskowców, któ-
rzy na różne sposoby, w kraju 
i na obczyźnie, czynem i sło-
wem toczyli bój o suwerenną 
Rzeczpospolitą.

W przyszłym roku „Nad Nie-
mnem” Elizy Orzeszkowej, już 
teraz gorąco zapraszamy do 
uczestnictwa w tym kultural-
nym przedsięwzięciu.
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Tekst i zdjęcia:
Martyna Link

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, starosta tczewski 
Mirosław Augustyn, dowód-
ca 16. Tczewskiego Batalionu 
Saperów z Niska ppłk Adam 
Bieniek oraz burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nisko Waldemar 
Ślusarczyk rozpoczęli uro-
czystości od wizyty na tczew-
skim cmentarzu „nowym” – 
od złożenia kwiatów na gro-
bach żołnierzy Wojska Pol-
skiego, którzy zginęli 1 wrze-
śnia 1939 roku.

Następnie odbył się przemarsz 
pod obelisk na Skwerze We-
teranów II Wojny Świato-
wej, który prowadziła tczew-
ska Harcerska Orkiestra Dęta, 
za nią Kompania Honorowa 
16. Tczewskiego Batalionu 
Saperów z Niska, następnie 
uczniowie z Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Pelplinie, 
poczty sztandarowe uczestni-
czące w uroczystości.

Uczciliśmy 83. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej

Przy obelisku spotkali się 
przedstawiciele władz pań-
stwowych, kolejarze, celnicy, 
samorządowcy miasta i po-
wiatu, parlamentarzyści, du-
chowieństwo. Uczczono mi-
nutą ciszy wszystkich pole-
głych w zakończonych i nie-
stety wciąż trwających konflik-
tach zbrojnych, w szczególno-
ści wszystkie ofiary rosyjskiej 
agresji na Ukrainę.

Kazimierz Ickiewicz, histo-
ryk i radny Rady Miejskiej, 
który prowadził uroczystości 

1 września odbyły się 
uroczystości upamiętniają-

ce 83. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej.
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wraz z Anną Popek, przypo-
mniał wydarzenia historyczne 
z 1 września 1939 r. – O godzi-
nie 4.34 rozpoczęło się natar-
cie z powietrza. Tu żołnierzom 
II Batalionu Strzelców przyszło 
jako pierwszym w Polsce bro-
nić ojczyzny. Wojna rozpoczęła 
się o te mosty. Niemcy chcieli 
je zdobyć, po to aby transporty 
mogły swobodnie przemiesz-
czać się do III Rzeszy. Nato-
miast strona polska miała ich 
bronić. Był rozkaz – „obronić, 
a jak się nie da, to wysadzić”. 
Polscy żołnierze wykonali po-
wierzone zadanie, mosty nie 
dostały się w ręce wroga. Sa-
perzy polscy wykonali roz-
kaz i uniemożliwili Niemcom 
opanowanie mostów i tym sa-
mym szybkie przegrupowanie 
wojsk z terenu Wolnego Miasta 
Gdańska oraz Prus Wschod-
nich do Polski.

W uroczystościach wzięli 
udział m.in.: Andrzej Dera 
minister w Kancelarii Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, po-
seł Kazimierz Smoliński, re-
prezentujący Marszałek Sejmu 
Elżbietę Witek, Aleksander 
Jankowski – wicewojewoda 

pomorski, reprezentujący Pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, Andrzej Bit-
tel sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, Ka-
mil Wilde wiceprezes Urzędu 
Transportu Kolejowego, Bar-
bara Bętkowska-Cela dyrek-
tor Izby Administracji Skarbo-
wej w Gdańsku.

Odczytane zostały listy skie-
rowane do organizatorów 
i uczestników uroczystości 
od prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, Marszałek Sejmu Elż-

biety Witek, Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawiec-
kiego oraz Minister Finansów 
– Magdaleny Rzeczkowskiej. 
Głos zabrał także prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki:

– Dzisiaj, tak samo jak 83 lata 
temu, jasno widać jak waż-
na jest międzynarodowa so-
lidarność i wsparcie. (…) Na-
sze bezpieczeństwo budujemy 
na wspólnocie europejskiej, 
na przynależności do sojuszy 
obronnych. Współczesne wy-
darzenia potwierdzają, że wo-

bec militarnej agresji, żaden 
kraj nie powinien pozostać 
sam. W Tczewie, ale też w wie-
lu innych polskich miejsco-
wościach, zdaliśmy egzamin 
wobec uchodźców – z empa-
tii, gościnności, humanistycz-
nych wartości. Wiemy, że woj-
na w Ukrainie to nie tylko spra-
wa tego kraju, to wyzwanie dla 
całej Europy, ale też po raz ko-
lejny w naszej historii – czas 
na wyciągnięcie wniosków – 
na szukanie przyjaciół, a nie 
wrogów. Od młodego pokole-
nia zależy przyszłość i to, czy 
historia się powtórzy.

Ksiądz Prałat Jan Ostrowski, 
duszpasterz kolejarzy Diece-
zji Pelplińskiej odmówił mo-
dlitwę w intencji ofiar II woj-
ny światowej, po czym przy-
stąpiono do odczytania Apelu 
Poległych i salwy honorowej. 
Pod pomnikiem złożono trzy 
wieńce, zaś delegacje ułożyły 
z biało-czerwonych zniczy na-
pis: Nigdy więcej wojny!

Po oficjalnych uroczystościach 
można było wziąć udział w pik-
niku historyczno-militarnym 
przygotowanym przez Fabry-
kę Sztuk. 
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P iknik Historyczno-Mili-
tarny już na trwałe wpi-
sał się w kalendarz miej-

skich wydarzeń. 1 września tuż 
po zakończeniu oficjalnych ob-
chodów 83. rocznicy wybu-
chu drugiej wojny światowej, 
na nadwiślańskim bulwarze 
spotkali się entuzjaści historii 
i wojskowości. Miejsce nie jest 
przypadkowe. To w Tczewie 
1 września 1939 roku o godz. 
4.34 spadły pierwsze bomby 
(11 minut przed atakiem Nie-
miec na Westerplatte).

Na zaproszenie Prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go i Dyrektor Fabryki Sztuk 
Alicji Gajewskiej w pikniku 
uczestniczyły jednostki woj-
skowe: 9 Braniewska Brygada 
Kawalerii Pancernej im. Kró-
la Stefana Batorego, 20 Barto-
szycka Brygada Zmechanizo-
wana im. Hetmana Wincen-
tego Gosiewskiego, 16 Tczew-
ski Batalion Saperów w Nisku, 
7 Pomorska Brygada Obro-
ny Terytorialnej im. kpt. mar. 
Adama Dedio, a ponadto: Straż 
Ochrony Kolei, Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa, Straż Gra-
niczna i Liga Obrony Kraju. 
W klimat drugiej wojny świa-
towej wprowadziła zebranych 

Samodzielna Grupa Odtworze-
niowa „Pomorze”. Kilkudzie-
sięciu rekonstruktorów wcie-
lających się w wojsko polskie 
czy niemieckie oraz w ludność 
cywilną z okresu drugiej woj-
ny światowej, a także zapre-
zentowany przez nich sprzęt 
wojskowy, w tym polskie dzia-
ło przeciwlotnicze, lekka ar-
mata przeciwpancerna, repli-
ki karabinów maszynowych 
i wojskowy samochód cięża-
rowy zrobiły na odbiorcach 
spore wrażenie. Oryginalnym 
pomysłem była też mobilna 
wystawa o obronie polskiego 
Wybrzeża’39 zaprezentowa-
na w… prawie stuletnim Ci-
troenie AC4. Obok plansz te-

matycznych pojawiły się ar-
tefakty: rękojeść bagnetu, ku-
bek, widelec, guziki, pozosta-
łości umundurowania i wiele 
innych. Podczas pikniku moż-
na było zobaczyć współczesne 
umundurowanie i sprzęt woj-
skowy, a także przedmioty za-
rekwirowane przez celników. 
Dzieci wchodziły do czołgu, 
a także brały udział w grze mu-
zealnej i eksperymentach. Nie 
brakowało chętnych do skorzy-
stania ze strzelnicy LOK. Dla 
miłośników historii organiza-
torzy przygotowali wystawy 
plenerowe: „Tczew pod oku-
pacją hitlerowską” opraco-
waną przez Radosława Wiec-
kiego, a także „Od starych do 

nowych koszar. Dzieje woj-
skowości w Tczewie” (komi-
sarz: Józef Ziółkowski). Moż-
na było też skosztować smacz-
nej grochówki wprost z kuch-
ni polowej. Warto podkreślić, 
że narrację historyczną przy-
gotował Andrzej Olejko, któ-
rego głos jest już tczewianom 
znany z inscenizacji bitwy na-
poleońskiej, a także teatru hi-
storycznego 100-lecia powro-
tu Tczewa do Polski.

Organizatorem wydarzenia 
była Fabryka Sztuk przy współ-
pracy Urzędu Miejskiego, Za-
kładu Usług Komunalnych 
i tczewskiego Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego.

Piknik Historyczno-Militarny 
Tekst:

Małgorzata Kruk

Zdjęcia:
Józef Ziółkowski
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Ju ż  p o  r a z  d w u d z i e -
sty pierwszy odbył się 
w Tczewie In Memoriam 

Festiwal Grzegorza Ciechow-
skiego. W tym roku w ramach 
imprezy został zorganizowany 
szesnasty Ogólnopolski Kon-
kurs Piosenek Grzegorza Cie-
chowskiego. Wszystkie koncer-
ty festiwalowe odbyły się w sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Tczewie.

Fani artysty z terenu całego kra-
ju i mieszkańcy Tczewa już od 
rana 27 sierpnia mogli uczest-
niczyć w przedsięwzięciach fe-
stiwalowych. W Fabryce Sztuk 
otwarto wystawę „Grzegorz 
Ciechowski, flagowy muzyk 
z Tczewa”. Tam też rozpoczy-
nała się i kończyła gra miejska 
„Grzegorz Ciechowski – z Tcze-
wa na muzyczne wyżyny”.

Głównymi muzycznymi punk-
tami Festiwalu były: koncert fi-
nałowy XVI Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenek Grzegorza 
Ciechowskiego i trzy koncerty 
specjalne: Remigiusza Knapi-
ka, Tymona Tymańskiego & 
„10/4” oraz Sławomira Cie-
sielskiego (perkusisty „Repu-
bliki”) z zespołem „Eurazja”. 
Wszyscy uczestnicy koncertów 
opracowali i wykonali utwory 
z repertuaru naszego artysty.

Do koncertu finałowego dwu-
etapowego XVI Ogólnopolskie-
go Konkursu Piosenek Grzego-
rza Ciechowskiego jury zakwa-
lifikowało 8 artystów, którzy 
ubiegali się o osiem nagród: 
Marszałka Województwa Po-
morskiego, Prezydenta Tcze-
wa, firmy Codzienne Finanse, 
firmy Huber+Suhner, firmy 
Flex Poland, Stowarzyszenia 
„Porozumienie na Plus”, staro-
sty tczewskiego i fanów Grze-
gorza Ciechowskiego. Bezape-
lacyjnym zwycięzcą Konkur-
su został zespół Kosmodrom 
z Tarnowa, który zdobył Grand 
Prix nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego i nagro-
dę fanów. Interpretacja utworu 
Ciało (Tak długo czekam) zo-
stała najwyżej oceniona przez 

jury i zgromadzoną w sali wi-
dowiskowej publiczność.

Podczas obrad jury wystą-
pił Remigiusz Knapik. Arty-
sta, specjalizujący się w pia-
nistyce jazzowej, przedstawił 
własne interpretacje wybra-
nych utworów Grzegorza Cie-
chowskiego. Podczas Festi-
walu swój republikański pro-
jekt muzyczny zaprezentował 
Tymon Tymański. Ten nie-
tuzinkowy twórca zaprosił do 
jego wykonania duże grono ar-
tystów. Dziesięcioosobowy ze-
spół stworzył muzykę oscylu-
jącą na pograniczu post-rocka, 
post-jazzu i nowoczesnej elek-
troniki. Tegoroczną imprezę za-
kończył perkusista legendarnej 
„Republiki” Sławomir Ciesiel-
ski. Jego nowy zespół Eurazja 
przygotował bliskie oryginało-
wi wersje kilkunastu przebojów 
Grzegorza Ciechowskiego. Fani 
wraz z Eurazją odśpiewali wiele 
niezapomnianych utworów na-
szego artysty. Festiwal trwał aż 
pięć i pół godziny, a usatysfak-
cjonowani miłośnicy twórczo-
ści Grzegorza Ciechowskiego do 
późnych godzin nocnych bawili 
się w różnych częściach Tczewa.

Artystyczny charakter impre-
zie nadały animacje wyświetla-
ne na ekranie, stanowiącym tło 
dla muzyków. Te ruchome ob-
razy były dziełami studentów 
pierwszych lat Pracowni Ani-
macji i Działań Wizualizacyj-
nych Wydziału Grafiki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Nauczyciele akademiccy 
Robert Turło i Adam Przy-
bysz wybrali i zmiksowali naj-
ciekawsze studenckie prace.

Przedsięwzięcia festiwalowe 
nie doszłyby do skutku, gdy-
by nie zaangażowanie, inwen-
cja, twórczy zapał i finansowe 
wsparcie wielu podmiotów – 
osób, firm, instytucji. Chciał-
bym podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do suk-
cesu kolejnej edycji Festiwalu.

Festiwal był współfinansowa-
ny ze środków Gminy Miejskiej 
Tczew przeznaczonych na re-
alizację zadania publicznego 
pt: „Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego”. Sponso-
rami imprezy byli: Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Tcze-
wie, Bank Spółdzielczy w Tcze-
wie, Zakład Utylizacji Odpa-
dów Stałych w Tczewie, Bud-

-Invest, Starostwo Powiatowe 
w Tczewie, Przychodnia Ro-
gowscy, Stowarzyszenie „Po-
rozumienie na Plus”.

Bez pomocy rzeczowej i osobi-
stej pracy wielu osób nie uda-
łoby się zrealizować wszyst-
kich zamierzonych przedsię-
wzięć. Działania festiwalowe 
w różnej formie wspierały: 
Centrum Kultury i Sztuki, Fa-
bryka Sztuk, Restauracja „Pia-
skowa”, hotel „Carina”.

Znaczący udział w promocji 
Festiwalu mają tczewskie i re-
gionalne media, takie jak: Te-
lewizja Tetka, Radio Tczew, 
Telewizja i Radio Malbork, 
Dziennik Bałtycki, Gazeta 
Tczewska, Panorama Miasta, 
Portal Pomorza, Tcz.pl, Tczew-
ska.pl, Wieści z Kociewia i Te-
lewizja regionalna, wrotatcze-
wa.pl, zawszepomorze.pl

Jeszcze raz wszystkim serdecz-
nie dziękuję za bezcenną po-
moc i osobiste włączenie się 
w przygotowanie i realizację 
In Memoriam XXI Festiwa-
lu Grzegorza Ciechowskiego 
w Tczewie.

Józef Golicki

In Memoriam – już po raz 21.  
do Tczewa zjechali fani Ciechowskiego
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

W okręgu tczewskim znaj-
duje się 12 ogrodów działko-
wych (11 w Tczewie i 1 w Lu-
biszewie). Ogrody zajmują 
łącznie ponad 150 ha. W tym 
roku jubileusz 55-lecia dzia-
łalności obchodził ROD im. 
Księcia Sambora z ul. Rokic-
kiej, a 40-lecie – ROD Mali-
nowo z ul. Malinowskiej. Do 
rąk prezesów jubileuszowych 
obchodów trafiły pamiątko-
we puchary.

Działkowe święto plonów w Tczewie

Dożynki poprzedziła msza 
św. w intencji działkowców 
– w kościele pw. NMP Mat-
ki Kościoła.

Jak co roku działkowcy 
ze wszystkich tczewskich 
ogrodów przygotowali swo-
je stoiska, aby pochwalić 
się plonami. Dla najmłod-
szych Urząd Miasta przygo-
tował tzw. strefę malucha, 
gdzie dzieci mogły bezpiecz-
nie się bawić. Było także za-
platanie kolorowych warko-
czyków, brokatowe tatuaże, 
przejażdżki konne i darmo-
wa wata cukrowa i popcorn. 

Tłumy tczewian bawiły się 
podczas XXIX Tczewskich 

Dożynek Działkowych.

Tczewskie Dożynki Działko-
we odbyły się 20 sierpnia, 

już po raz 29. Impreza  
adresowana jest do wszyst-

kich mieszkańców miasta. 
Organizują je wspólnie 
działkowcy i prezydent 

Tczewa Mirosław Pobłocki. 
Działkowe święto plonów 

odbyło się na Bulwarze 
Nadwiślańskim. 
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››
Podczas części oficjalnej, wyróżnia-
jącym się działkowcom wręczono  
wyróżnienia oraz odznaczenia 
Polskiego Związku Działkowców” .

Wręczone zostały nagrody finansowe 
w konkursie prezydenta Tczewa 
na „Najładniejszą działkę miasta 
Tczewa”. Nagrody wręczył wiceprezy-
dent Adam Urban.

Fabryka Sztuk przygoto-
wała warsztaty malowa-
nia na szkle oraz gry ple-
nerowe: wielkoformato-
we puzzle, warcaby i bier-
ki. Na uczestników doży-
nek czekała grochówka, 
kawa i herbata.

Można było zaopatrzyć się 
w produkty pszczelarskie, 
meble ogrodowe, cebul-
ki i sadzonki oraz środki 
ochrony roślin.

Na działkowym festynie 
nie zabrakło muzyki. Wy-
stąpiła Gdańska Orkie-
stra Ogrodowa, Trójmiej-
ska Grupa Wokalna i pod-
opieczni Agaty Sowy – 
uczestnicy warsztatów wo-
kalnych w Centrum Kultu-
ry i Sztuki.

DZIAŁKI REKREACYJNE:
I miejsce – Krzysztof JAWORSKI – działka 

nr 131, ROD im. ks. Sambora II
II miejsce – Alicja PRUSSAK – działka nr 

123, ROD im. J. Kasprowicza
III miejsce – Rafał BLESZYK – działka  

nr 351, ROD im. H. Sienkiewicza

DZIAŁKI REKREACYJNO-WARZYWNE:
I miejsce – Stanisława i Jan SERAFINOWIE  

– działka nr 106, ROD „Malinowo”
II miejsce – Gabriela i Ryszard RYGIELSCY  

– działka nr 70, ROD im. Obrońców 
Poczty Polskiej

III miejsce – Renata i Henryk JESZKE  
– działka nr 268, ROD „Nad Wisłą”

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII DZIAŁKI 
REKREACYJNE ZA MODERNIZACJĘ DZIAŁKI:
Przemysław SROKA – działka nr 96,  

ROD im. gen. Wł. Sikorskiego

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII DZIAŁKI 
REKREACYJNO-WARZYWNE  
ZA MODERNIZACJĘ DZIAŁKI:
Wojciech PASTERNIAK  

– działka nr 64, ROD ”Wiosna”
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Tczewski stos
Promocja książki Aloisa Jiráska

Na kartach promowanej publi-
kacji Jirásek zaprezentował czy-
telnikom burzliwy wątek dzie-
jów polsko-czeskich, począwszy 
od pojawienia się na Pomorzu 
zaciężnych oddziałów husyc-
kich, sprzymierzonych z królem 
Władysławem Jagiełłą, poprzez 
krwawe boje toczone z rycerza-
mi i najemnikami krzyżackimi, 
aż po walki o Tczew i brutalne 
rozprawienie się z kolaboran-
tami, którzy „przeciw własne-
mu narodowi dawali pomoc 
Niemcom”.

Gościem sobotniego spotkania 
był prof. dr hab. Miloš Řezník, 
historyk, znawca dziejów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej.
Laudacja, wygłoszona przez 
goszczącego w Tczewie profe-
sora Řezníka, poświęcona była 
między innymi genezie ruchu 
husyckiego, zainicjowanego 
przez praskiego duchownego 
Jana Husa. Nowy prąd refor-
matorski na kolejne dziesię-
ciolecia odmienił oblicze Eu-
ropy Środkowej, doprowadził 
nie tylko do trwających dwie 
dekady wojen religijnych, ale 
przyczynił się również do ra-
dykalnej zmiany struktury wy-
znaniowej Czech.

Prelegent opowiadał także 
o stopniowym przenikaniu 
husytyzmu na tereny nadbał-
tyckie, w tym do Królestwa 
Polskiego pierwszej połowy 

XV wieku. W Polsce i poza jej 
granicami husyci postrzega-
ni byli jako waleczni, brutal-
ni wojownicy gotowi stawić 
czoła agresji krzyżackiej. Ich 
ruchome fortece oraz legen-
darne formacje bojowe, zwa-
ne szykami taborowymi, prze-
szły do historii między innymi 
za sprawą barwnych opowieści 
z pogranicza faktu i fikcji, cze-
go dowodem może być choćby 
książka Tczewski stos, po raz 
pierwszy udostępniona czytel-
nikom w języku polskim.

Profesor Miloš Řezník zapre-
zentował zebranym sylwet-
kę oraz literacki dorobek Alo-
isa Jiráska, powieściopisarza, 
dramaturga, nowelisty, uzna-
wanego za jednego z najwy-
bitniejszych przedstawicie-
li czeskiej beletrystyki histo-
rycznej. Wspominał m.in. o ta-
kich dziełach jak „Psiogłowcy”, 
„Bractwo” czy „Między prąda-
mi”. Najwięcej uwagi poświę-
cił oczywiście opowiadaniu 
„Tczewski stos”, którego tłem 
jest najdłuższa i prawdopodob-
nie najsłynniejsza kampania za-
graniczna armii husyckiej.

– W całym dorobku Jiráska 
„Tczewski stos” przedstawia 
unikatowy tekst związany z hi-
storycznymi Prusami – mówił 
prof. M. Řezník. – Sam Alois 
Jirásek osadził tę opowieść na 
kanwie historii Czech, ale tak-

że umieścił ją w kontekście woj-
ny pomiędzy Polską a Zakonem, 
historii Polski oraz historii kon-
taktów polsko-czeskich.

Dzięki przedstawionym fak-
tom, anegdotom i ciekawost-
kom obecni na sali pasjonaci 
historii oraz literatury mogli 
dowiedzieć się między innymi:

›› Którym okresom w dzie-
jach Europy Środkowej 
Alois Jirásek poświęcił 
w swej twórczości najwię-
cej uwagi?

›› Jaki związek z grodem 
Sambora ma wielbłąd 
umieszczony w herbie cze-
skiego Pilzna?

›› Dlaczego Alois Jirá-
sek bywa porównywa-
ny z Henrykiem Sienkie-
wiczem? Co łączy, a co 
odróżnia od siebie obu 
powieściopisarzy?

›› Które wydarzenia przed-
stawione na kartach 
Tczewskiego stosu są au-
tentyczne, a które mijają 
sięz prawdą historyczną, 
będąc jedynie wytworem 
wyobraźni autora?

›› Czy w Tczewie rzeczywiście 
zapłonął tytułowy stos?

Na zakończenie podziękowa-
no osobom, które aktywnie 
włączyły się w przygotowanie 
polskiego wydania książki Alo-
isa Jiráska.

Monika Jabłońska
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Tczewie

W sobotę, 10 września 2022 
roku, w ramach Międzyna-
rodowych Dni Dziedzictwa, 

w Fabryce Sztuk przy 
ulicy 30 Stycznia 4 odbyła się 
promocja Tczewskiego stosu, 

książki autorstwa Aloisa 
Jiráska, wydanej nakładem 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Aleksandra Skulteta 

w Tczewie.

PUBLIKACJA BEZPŁATNIE  
DO POBRANIA POD ADRESEM: 

›› skarbnica.tczew.pl/32828/
alois-jirasek-tczewski-stos/

MILOŠ ŘEZNÍK – czeski historyk, 
w latach 1995–1996 pracownik 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Republiki Czeskiej (Referat Polski), 
pracownik naukowy Uniwersytetu 
Karola w Pradze (1998-2001), 
Uniwersytetu Technicznego w Libercu 
(w niepełnym wymiarze czasu pracy) 
oraz Centrum Nauk Humanistycznych 
Historii i Kultury Europy Środkowo-
-Wschodniej w Lipsku (2001-2002), 
od 2009 roku profesor europejskiej 
historii regionalnej, prodziekan 
Wydziału Filozoficznego Uniwer-
sytetu Technicznego w Chemnitz 
(urlopowany), od 1 kwietnia 2014 
roku dyrektor Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie.
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Małgorzata Kruk 
Fabryka Sztuk

KULTURA

W ramach obchodów 
Europejskich Dni 
Dziedzictwa Fabry-

ka Sztuk zorganizowała impre-
zę plenerową pn. „Przed wieka-
mi”. Zacnych gości, którzy przy-
byli na dziedziniec, witano paj-
dą chleba ze smalcem i kwasem 
chlebowym na popitkę oraz za-
praszano do wspólnej zabawy. 
Dzieci wykazywały się umiejęt-
nościami w rzucaniu podkową 
do celu, wyścigach w workach 
i szermierce przy użyciu bez-
piecznych mieczy. Do nich ad-
resowane były też warsztaty 
papieru czerpanego i plecenia 
bransoletek ze sznurka. Z zain-
teresowaniem goście oglądali 
pokaz kucia i przysłuchiwali się 
przyśpiewkom podczas plece-
nia krajek. Zespół Muzyki Daw-
nej Huskarl zachęcał do plą-
sów oraz prezentował średnio-
wieczne instrumentarium. Od-
była się nawet „bitwa na rogi”. 
Przy suto zastawionym stole ar-
cheolog opowiadał o dawnych 
tradycjach kulinarnych. Można 
było poznać przepis na danie 
postne – ogon bobra – a tak-
że dowiedzieć się, jak smaku-
je zupa z dodatkiem pokrzywy 
i dlaczego rosół nazywany jest 

Jak to drzewiej bywało
Europejskie Dni Dziedzictwa w Fabryce Sztuk

rosołem. Z kolei skryba prze-
pisywał stare księgi i nawet ani 
razu się nie pomylił. 

Podczas wydarzenia odbyło się 
także przedpremierowe zwie-
dzanie wystawy o dawnej hi-
gienie i medycynie. Fabryka 
Sztuk zaprosiła do współpracy 
Parafię Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Miejską Bibliotekę 
Publiczną, dzięki czemu pro-
gram imprezy  wzbogacił się o 
dwa punkty: zwiedzanie Fary 
św. Krzyża, po której oprowa-
dzał ks. Piotr Wysga oraz pro-
mocję książki „Tczewski stos”. 
W dziewiętnastym wieku napi-
sał ją Alois Jirásek, zwany cze-
skim Sienkiewiczem. To opo-
wieść, której akcja nawiązu-
je do burzliwych dziejów pol-
sko-czeskich. W Tczewie 589 
lat temu walczyły wojska króla 
Władysława Jagiełły wspierane 
przez czeskich husytów z ryce-
rzami i najemnikami krzyżac-
kimi, wśród których… również 
byli Czesi. Po spaleniu przed-
mieść krzyżackiego wówczas 
Tczewa i zwycięskiej dla strony 
polskiej bitwie doszło do bru-
talnego  rozprawienia się z ko-
laborantami. O tych ciekawych 
wydarzeniach sprzed wieków 
opowiadał prof. dr. hab. Mi-
loš Řezník, historyk, dyrektor 
Niemieckiego Instytutu Histo-
rycznego w Warszawie. 
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Informacji udzielali przedsta-
wiciele Głównego Punktu In-
formacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich Departamentu Pro-
gramów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Najbliższe terminy kolejnych 
konsultacji w tym roku: 

›› 11 października, 
›› 8 listopada, 
›› 13 grudnia.

Jednocześnie informujemy, że 
„informacje udzielone przez 
pracowników Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Euro-
pejskich nie stanowią oficjal-
nego stanowiska Instytucji 
Zarządzających, Pośredniczą-
cych i Wdrażających poszcze-
gólne Programy Operacyjne 
ani Centralnej Jednostki ds. 
PPP (CJPPP) i nie mogą sta-
nowić podstawy do formuło-
wania jakichkolwiek roszczeń, 

a także nie stanowią oferty w 
rozumieniu prawa polskie-
go. Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich, ani jego 
pracownicy nie odpowiadają 
za błędną interpretację udzie-
lonych informacji, ani za na-
stępstwa czynności podjętych 
na ich podstawie.” 

Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich jest koordyno-
wany przez Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej.

Obecnie w ofercie dostęp-
ne są różne oferty na rozwój 
działalności:

Pożyczka inwestycyjna II 
Przeznaczona jest dla mikro i 
małych przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność gospo-
darczą i realizujących inwesty-
cje i przedsięwzięcia rozwojo-
we na terenie województwa 
pomorskiego.

Pożyczka 
ogólnorozwojowa II 

Pożyczka ta jest przeznaczo-
na dla mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw prowa-
dzących lub rozpoczynają-
cych prowadzenie działalno-
ści gospodarczej na obszarze 
województwa pomorskiego. 
Ze środków z pożyczki finan-
sować można przedsięwzię-
cia gospodarcze o charakterze 
ogólnorozwojowym realizowa-
ne na terenie województwa po-
morskiego. Maksymalna kwo-
ta Pożyczki Ogólnorozwojo-
wej II to 1,5 mln. zł, z okresem 
spłaty do 7 lat, w tym możliwe 
jest uzyskanie karencji w spła-
cie kapitału do 6 m-cy. Wkład 
własny pożyczkobiorcy nie jest 
wymagany.

Pożyczka na Odbudowę 
Biznesu 

Przeznaczona jest dla mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzących dzia-
łalność gospodarczą i realizu-
jących przedsięwzięcia na te-
renie województwa pomor-
skiego, związane z wdraża-
niem rozwiązań m.in. cyfry-
zacyjnych lub ekoefektyw-
nych, a także ukierunkowa-
nych na inwestycje rozwojo-
we, w obszarze działalności 
przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do składania 
wniosków!

Konsultacje z funduszy unijnych

Trwa nabór wniosków na pożyczki

BIURO POMORSKIEGO  
FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie 
ul. Obrońców Westerplatte 3 

I piętro, pok. 12

tel. 607 927 167 
e-mail: nlangowska@pfp.gda.pl 

pon.-pt. godz. 7.30-14.30

Pomorski Fundusz Pożycz-
kowy oferuje środki dla 

przedsiębiorców z terenu 
województwa Pomorskiego.

13 września można było 
skorzystać w Domu Przedsię-

biorcy w Tczewie  
z bezpłatnych konsultacji  

z zakresu możliwości 
pozyskania funduszy 

europejskich.

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Augustyńskiego 1  
80-819 Gdańsk

tel. 58 326 81 47,  
58 326 81 52, 58 326 81 48 

fax: 58 326 81 34

e-mail:  
punktinformacyjny@pomorskie.eu

rpo.pomorskie.eu  
funduszeeuropejskie.gov.pl 

facebook.com/pomorskiewunii

pon. godz. 8.00-18.00 
wt.-pt. godz. 8.00-16.00



21BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

Anna Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej

EKOLOGIA

Od 1994 roku, w każdy 
trzeci weekend wrze-
śnia wraz z milionami 

wolontariuszy, młodzieżą, do-
rosłymi, wyruszamy do lasów, 
na pobocza dróg, do parków 
i na ulice, aby posprzątać. To 
nasza wspólna lekcja ekologii.

„Wszystkie śmieci są nasze” 
– pod takim hasłem odbywa-
ła się 29. akcja „Sprzątanie 
świata – Polska”, koordynowa-
na i organizowana przez Fun-
dację Nasza Ziemia i Funda-
cję „Sprzątanie Świata – Pol-
ska”. W Akcji Sprzątanie świa-
ta – Polska nie chodzi bowiem 
o to, by sprzątać, ale o to, by 
nie śmiecić oraz poprawnie se-
gregować odpady.

Czas powiedzieć więc głośno 
i wyraźnie: wszystkie śmie-
ci, na całym świecie są nasze. 
I te porzucone przez człowie-
ka i te posprzątane przez in-
nych. Innych na naszej plane-
cie nie ma. 

Celami tegorocznej edycji było 
zwrócenie uwagi na to, że nie 
ma śmieci cudzych, nawet te 
porzucone przez przypadko-
wych ludzi stają się nasze. Nie 
opłaca się zaśmiecać natu-
ry, jeśli chcemy zadbać o do-
bro nasze i przyszłych poko-
leń. Organizatorzy podkreśla-
ją, że niszcząc naturę niszczy-
my siebie. Zachęcają oni rów-

Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2022

nież do podejmowania działań 
zmierzających do tego, aby nie 
tworzyć niepotrzebnych odpa-
dów i stawać się odpowiedzial-
nymi konsumentami.

Zgodnie z opinią uczestników 
akcji, jest ona dla samorządów 
dobrym narzędziem w prowa-
dzeniu ich działalności w za-
kresie gospodarki odpadami, 
dla placówek oświatowych in-
teresującą metodą pracy wy-
chowawczej oraz wartościo-
wym sposobem na realizację 
wolontariatu.

Na terenie Tczewa, jak co roku, 
dzieci i młodzież z większości 
szkół robiły porządki w najbliż-

szej okolicy. W naszym mie-
ście koordynatorem akcji był 
Wydział Spraw Komunalnych 
i Inwestycji Urzędu Miejskie-
go we współpracy z Zakładem 
Usług Komunalnych, Zakła-
dem Utylizacji Odpadów Sta-
łych oraz dyrekcjami większo-
ści tczewskich szkół – udział 
wzięło 9 szkół – wszystkie 
szkoły podstawowe z wyjąt-
kiem SP 10 oraz Zespół Szkół 
Katolickich. Urząd Miejski za-
opatrzył w worki i rękawice 
również wolontariuszy z lokal-
nych zakładów pracy. Wyzna-
czone zostały tereny do uprząt-
nięcia – okolice szkół, cmenta-

rzy, tereny nad Wisłą oraz te-
reny komunalne. Akcja zosta-
ła przeprowadzona w dniu 16 
września.

Uczestnikom akcji przekaza-
no worki do gromadzenia od-
padów i rękawice ochronne 
dla wszystkich zgłoszonych 
uczniów. Zebrane nieczysto-
ści zostały przewiezione przez 
Zakład Usług Komunalnych 
do Zakładu Utylizacji Odpa-
dów Stałych. W tegorocznej 
akcji „Sprzątanie Świata Pol-
ska 2022” wzięło udział oko-
ło 3600 uczniów wraz z opie-
kunami ( na zdjęciach ucznio-
wie z SP nr 4). 
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ROWER

W weekend od 9 do 11 wrze-
śnia w grodzie Sambora od-
był się VIII Ogólnopolski Zlot 
Rowerów Towarowych! Rowe-
ry towarowe to rowery, który-
mi można przewozić cięższe 
i większe ładunki. Często nazy-
wa się je też rowerami rodzin-
nymi, bo wiele osób używa ich 
do przewożenia dzieci! Rowery 
cargo służą też wielu przedsię-
biorcom, doskonale zastępu-
ją samochód w mieście i poza 
nim. Mogą mieć skrzynie, plat-
formy, mogą jeździć na dwóch 
lub trzech kołach. Wiele róż-
nych modeli było można obej-
rzeć i przetestować na zloto-
wym pikniku na Bulwarze nad 
Wisłą w sobotę 10. września.

Główna część imprezy odby-
ła się w sobotę 10 września. 
Całość rozpoczęła się od XV 
wielkiego przejazdu rowero-
wego, w którym uczestniczy-
ło 111 osób. Rowerzyści jak co 
roku jechali ulicami miasta, by 
zamanifestować jak ważne jest 
zdrowie, przyroda i że zmiana 
nawyków transportowych jest 
możliwa. Przejazd ruszył z Ka-
nonki i zakończył się na Bulwa-

rze Nadwiślańskim, gdzie od-
był się piknik w ramach VIII 
Ogólnopolskiego Zlotu Rowe-
rów Towarowych. Program 
zlotu był bardzo bogaty: od-
były się m.in. wyścigi rowerów 

cargo, piknik i pchli targ rowe-
rowy, spektakl teatru na rowe-
rze, joga na trawie czy warsz-
taty przyrodnicze dla dzieci! 
A wieczorem tradycyjny już al-
leycat (wyścig ulicami miasta).

MIŁO! Tydzień Mobilności Aktywnej

Jak co roku w Tczewie 
odbyła się lokalna odsłona 

Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 

pod nazwą MIŁO! Tydzień 
Mobilności Aktywnej. W tym 

roku wydarzenie to zostało 
połączone z VIII Ogólno-

polskim Zlotem Rowerów 
Towarowych.

Zlot Rowerów Cargo zakończył 
się w niedzielę wspólnym śnia-
daniem w Ogrodzie Miejskim 
(ul. Warsztatowa) oraz deba-
tą, której celem był przegląd 
inicjatyw krajowych na rzecz 
wzmocnienia roli transpor-
tu rowerowego wobec no-
wych wyzwań energetycznych 
państwa.

Zlot Rowerów Cargo zainau-
gurował coroczne, tczewskie 
obchody Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Trans-
portu. Jak co roku rowerzy-
ści mogli spodziewać się mi-
łych poczęstunków w drodze 
do pracy czy szkoły, dziecia-
ki z tczewskich szkół przeszły 
ulicami miasta, by uwraż-
liwić kierowców na bezpie-
czeństwo dzieci, odbyła się 
rowerowa historyczna gra 
miejska, a na koniec często-
waliśmy dojeżdżających ko-
munikacją publiczną pysz-
ną lemoniadą. Było MIŁO! 
i inspirująco!

Organizatorzy: Urząd Miejski 
w Tczewie, Tczewscy Kurie-
rzy Rowerowi, Dzicy Przyrod-
nicy, Stowarzyszenie Rowero-
wa Gdynia. Partnerzy: Warsz-
tatowa Cafe, Fundacja Uważ-
ni, Ogród Miejski w Tczewie, 
Spółdzielnia Socjalna „Heca”, 
firma Flex, Zakład Usług Ko-
munalnych w Tczewie, Zespół 
Szkół Budowlanych i Odzieżo-
wych im. Henryka Sienkiewi-
cza w Tczewie.
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Wyniki kampanii „MIŁO! w mieście”

Przedstawiamy Państwu wy-
niki z maja, ponieważ był to 
najdłuższy (20 dni szkolnych) 
miesiąc kampanii, z najwyższą 
frekwencją oraz jego wyniki 
można porównywać do kam-
panii Rowerowy Maj, jaka była 
prowadzona kilka lat temu 
w Tczewie. 

Program edukacyjny kampa-
nii MIŁO! w mieście 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 zachęca do poru-
szania się pieszo i autobusem.

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.

Dzieci uczestniczące w kampa-
nii otrzymały na zakończenie 
dyplom oraz talon na lody ze 
Spółdzielni Lodziarskiej Jasna.

Sponsorem nagród w kampa-
nii jest firma Flex. Kampania 
jest realizowana przez Urząd 
Miejski w Tczewie we współ-
pracy z Tczewskimi Kuriera-
mi Rowerowymi.

30 czerwca zakończyła się 
II edycja kampanii MIŁO! 

w mieście. Kampania ma 
na celu zmniejszenie odsetka 
dzieci dowożonych samocho-

dem do przedszkoli i szkół. 
W kampanii uczestniczyło 

w tym roku 2319 dzieci (rok 
temu 1698) z 7 szkół i 11 

przedszkoli (rok temu 6 szkół 
i 12 przedszkoli).

Jak zatem wyglądał poziom 
frekwencji w dojazdach rowe-
rem, hulajnogą, autobusem 
czy też w dotarciu pieszo do 
przedszkola i szkoły w maju?

Poziom frekwencji wyniósł 
69,2% (rok temu 54,5%):

›› 49,9% (rok temu 40,0%)  
wśród przedszkoli i zerówek,

›› 80,6% (rok temu 68,1%)  
dla klas 1,

›› 84,3% (rok temu 74,8%)  
dla klas 2

›› 85,5% (rok temu 73,4%)  
dla klas 3.

Daje nam to łącznie 32 077 
(rok temu 18 515) aktywnych 
podróży do przedszkola 
i szkoły w maju.
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