
WYCHOWAŁO SIĘ W NIEJ I ZARAZIŁO MUZYCZNĄ PASJĄ KILKA POKOLEŃ 
TCZEWIAN, PRZEZ JEJ SZEREGI PRZEWINĘŁO SIĘ OKOŁO 1000 MŁODYCH 
MUZYKÓW, A OKOŁO 70 MAŁŻEŃSTW ROZPOCZĘŁO SIĘ WSPÓLNEGO GRANIA  
– TCZEWSKA HARCERSKA ORKIESTRA DĘTA ŚWIĘTUJE W TYM ROKU 75-LECIE.

75 LAT Z HARCERSKĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ
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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 
Anna Peichert/Fishartka

AKTUALNOŚCI

Zdrowie21-24

Seniorzy na Dzikim Zachodzie15

18 Przedsiębiorczość

Społeczeństwo4

Jubileusz Harcerskiej Orkiestry Dętej12-13

5-6 Inwestycje

11 Festyn Przyjaźni „Tacy Sami” już za nami

16-17 Kultura

7 Seniorzy świętowali jubileusze małżeńskie

Rower14

8-9 Edukacja

19 Ekologia

10 Mieszkania przy ul. Sadowej 6 

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 zaprasza do wspól-

nego uczczenia Narodowe-
go Święta Niepodległości – 11 
listopada.

PROGRAM:

›› Godz. 11.00 – uroczysta 
Msza Święta w intencji Oj-
czyzny w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego,

›› Godz. 12.00 – wspólne od-
śpiewanie hymnu państwo-
wego na pl. Hallera

Godz. 12.10-13.00

›› przemarsz ulicami  
Tczewa i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem marsz.  
J. Piłsudskiego,

›› uroczystości patriotyczne 
przy pomniku Pamięci Po-
ległych za Niepodległość 
na cmentarzu „Starym” 
przy ul. 30 Stycznia.

Z a c h ę c a m y  d o  z a b r a n i a 
ze sobą f lag narodowych  
i kotylionów.

Uczcijmy razem Święto Niepodległości
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Nagrody prezydenta przyzna-
wane są za szczególne osią-
gnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. Prezydent Tczewa, 
Mirosław Pobłocki wręczył 
je podczas uroczystości z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
– w Szkole Podstawowej nr 1.

W samorządowych szkołach 
podstawowych w Tczewie pra-
cuje 579 nauczycieli i 171 pra-
cowników administracji i ob-
sługi, w samorządowym Przed-
szkolu nr 8 – 21 nauczycieli 
i 19 pracowników obsługi.

Nagrody prezydenta otrzy-
mali: Katarzyna Kruk i Woj-

W październiku za-
kończył się drugi 
etap przebudowy 

ul. Stoczniowców – na odcin-
ku ok. 500 m. Pierwszy etap 
zrealizowany został w 2021 r. 
To jedna z większych tegorocz-
nych inwestycji drogowych 
w Tczewie.

Prace rozpoczęły się w maju 
br. Wykonawcą robót jest Roka 

Nagrody prezydenta dla tczewskich 
nauczycieli

ciech Fabich z SP 1, Hanna 
Mikiciuk-Dunajska, Małgo-
rzata Abakumiec-Kussow-
ska i Robert Kraska z SSP 2, 
Anna Główczewska i Alek-
sandra Czajkowska z SP 4, 
Lucyna Żylis z SP 5, Justyna 
Włodarczyk-Surdecka z SP 
7, Agnieszka Synowiec z SP 
8, Izabela Pelplińska, Elwira 
Andraszewicz i Iwona Kardasz 
z SP 10, Izabela Rezmer i Jo-
anna Dąbrowska z SP 11, Be-

ata Kaszubowska i Michał Ort-
mann z SP 12.

Nagrody nauczycielom SP 1 
wręczył również dyrektor szko-
ły – Krzysztof Sibiga.

Prezydent M. Pobłocki podzię-
kował nauczycielom za ich pra-
cę, życząc wytrwałości i kolej-
nych sukcesów zawodowych 
oraz dumy z uczniów. Wspo-
mniał też, że to tutaj – w Szkole 
Podstawowej nr 1 sam uczył się 

przez osiem lat. Od tego czasu 
zmieniła się szkoła, zmienili się 
nauczyciele, a już wkrótce „je-
dynkę” czeka kolejna transfor-
macja. Gotowa jest koncepcja 
zagospodarowania terenu wokół 
szkoły, budowy nowej sali gim-
nastycznej, boiska sportowego.

Na zakończenie uroczysto-
ści, uczniowie „jedynki” wy-
stąpili z krótkim programem 
artystycznym. 

Budownictwo ze Starogardu 
Gd. Koszt zadania to 4 mln zł, 
z czego 2 850 tys. zł pochodzi 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Strategicznych.

Inwestycja, oprócz nowej na-
wierzchni, objęła budowę sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej, 
sanitarnej oraz budowę nowe-
go oświetlenia drogowego i ka-
nału technologicznego.

Z ramienia Gminy Miejskiej 
Tczew, inwestycję prowadził 
Zakład Usług Komunalnych 
– Miejski Zarząd Dróg.

Ulica Stoczniowców – cała po remoncie
Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska

17 pedagogów z tczewskich 
samorządowych szkół 

podstawowych zostało na-
grodzonych przez prezydenta 
Tczewa z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.   
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Laura zachwyciła jurorów

T czewianka Laura 
Florentyna Dzią-

ba przeszła do ko-
lejnego etapu pro-
gramu „Mam Ta-
lent”, emitowane-
go w TVN. Juro-
rzy byli zachwyce-
ni występem.

Laura ma 21 lat, po-
chodzi z Tczewa, 

ale obecnie studiuje malarstwo w Toruniu, dlatego też 
przeniosła się tam razem z mamą. Jej talent to śpiew. Ze 
względu na jej niepełnosprawność fizyczną znalezienie 
nauczyciela, który podjąłby się rozwijania talentu Laury 
nie było takie proste. Została więc samoukiem. Dopie-
ro w szkole średniej rozpoczęła naukę śpiewu solowego 
w Szkole Muzycznej II stopnia w Bydgoszczy, gdzie uczy-
ła się klasycznych arii i pieśni. Brała udział w konkursach 
wokalnych, zdobywając nagrody. Występowała na wielu 
koncertach i festiwalach w kraju i zagranicą m.in.: mia-
ła recital w ramach wystawy własnych prac w Ambasa-
dzie Polski w Tokio czy na koncercie dla Polonii w No-
wym Jorku. Laura ma bardzo wiele innych zaintereso-
wań: uwielbia sztuki plastyczne, szkicuje węglem, kred-
kami i ołówkiem, pisze i recytuje wiersze, za co zdoby-
wała nagrody w konkursach. Oprócz tego jest zafascyno-
wana modą, designem, podróżami i gotowaniem. Chcia-
łaby zwiedzić cały świat.

Źródło: Mam Talent! (tvn.pl)

Tczewianin najlepszym programistą

T czewianin Mikołaj Makowski jest uczniem trzeciej kla-
sy II LO w Tczewie i zajął pierwsze miejsce w ogólno-

polskim konkursie programistycznym o tematyce ekolo-
gicznej, którego tematem było stworzenie w języku Java, 
pluginu do Minecrafta. Projekt miał na celu pokazanie, 
że każdy z graczy jest odpowiedzialny na środowisko i tyl-
ko wspólnie mogą je zachować w jak najlepszym stanie. 
W dowód uznania prezydent Tczewa Mirosław Pobłoc-
ki przyznał Mikołajowi nagrodę o wartości 1000 zł. Pod-
czas wrześniowej sesji symboliczny czek wręczyli Miko-
łajowi wiceprezydent Adam Burczyk oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej – Zenon Drewa.

Złoto dla wychowanka Unii Tczew

M ateusz Biskup, wychowanek KKS Unia Tczew, zdo-
był złoty medal na Mistrzostwach Świata w czwórce 

podwójnej, które odbyły się pod koniec września w Ra-
cicach w Czechach. Medal zdobyty przez osadę w skła-
dzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętar-
ski oraz Fabian Barański był jedynym krążkiem zdoby-
tym przez reprezentację Polski w Racicach.

To pierwszy złoty medal uzyskany przez wychowanka 
Unii Tczew, która w tym roku obchodzi 100-lecie dzia-
łalności. Wielkie brawa!

Medalistki z Unii Tczew

M artyna Firyn, Maja Firyn i Milena Jewsienia to meda-
listki tegorocznych Mistrzostw Polski w Boksie Młodzi-

czek i Młodzików w Bytowie. Dziewczyny trenują w klu-
bie Wisła Tczew pod okiem trenera Damiana Mielew-
czyka. W tym roku Martyna i Maja wywalczyły srebro, 
a Milena – brąz. Zawodniczki i trener odebrali gratula-
cje i upominki od prezydenta Tczewa Mirosława Pobłoc-
kiego i zapewniły, że w przyszłym roku powalczą o złoto.
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Nowe naświetlacze na przejściach  
dla pieszych

W  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, co roku wy-
konywane są naświetlacze nad najbardziej uczęsz-

czanymi przejściami dla pieszych. Kolejne naświetlacze 
wkrótce zamontowane zostaną w czterech lokalizacjach:

1. Aleja Kociewska między ul. Żwirki i Jagiellońską,
2. Aleja Kociewska skrzyżowanie z ul. Czerwonego 

Kapturka,
3. Aleja Zwycięstwa skrzyżowanie z ulicami Saperską 

i Niepodległości,
4. ul. Armii Krajowej na wysokości deptaka do szkoły 

nr 12.

Zadanie wykona Energy-Bud z Luzina za niecałe 160 
tys. zł.

Więcej drzew

W  ciągu ostatnich kilku tygodni na terenach miejskich 
oraz w pasach drogowych posadzonych zostało blisko 

60 nowych drzew, nie licząc aktualnie zagospodarowywa-
nych terenów zielonych i skwerów (m.in. skwer Dmow-
skiego na Suchostrzygach, niecka czyżykowska).

Ostatnie nasadzenia:

›› niecka czyżykowska od strony ul. Nadbrzeżnej  
– jarząb pospolity – 10 szt.

›› ul. Paderewskiego – klon pospolity – 6 sztuk
›› pas drogowy ul. Bałdowskiej – klon pospolity – 3 szt.
›› pas drogowy ul. Kołłątaja – lipa drobnolistna – 3 szt.
›› teren Przedszkola ul. Kościuszki – 4 szt. klon jawor 

i 3 szt. lipa drobnolistna
›› pas drogowy ul. Armii Krajowej – 5 szt. lipa 

drobnolistna
›› pas drogowy ul. Czyżykowskiej – 4 szt. klon pospolity
›› pas drogowy ul. Rokickiej – 5 szt. lipa drobnolistna
›› pas drogowy ul. Wojska Polskiego – 3 szt. lipa 

drobnolistna
›› pas drogowy al. Zwycięstwa – 2 szt.  

– lipa drobnolistna
›› pas drogowy ul. Gdańskiej – 4 szt. grab pospolity
›› pas drogowy ul. Lecha – 3 szt. – lipa drobnolistna
›› pas drogowy ul. 1 Maja i Broniewskiego – 2 szt. lipa 

drobnoolistna.

Trwają prace na niecce czyżykowskiej 

T rwa kolejny (piąty) etap zagospodarowania niecki czy-
żykowskiej. Od kilku lat miasto systematycznie inwe-

stuje w ten obszar, dzięki czemu niecka stała się uczęsz-
czanym miejscem rekreacji i wypoczynku na osiedlu Czy-
żykowo. Są tam już m.in. pumptracki do jazdy na rowe-
rach, ścieżki do jazdy na wrotkach, rolkach, deskorol-
kach. Jest boisko do siatkówki plażowej, siłownia pod 
chmurką, plac zabaw, stół do ping-ponga, wybieg dla 
psów. Teren jest oświetlony, wyposażony m.in. w ławki, 
kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Powstały alejki spa-
cerowe i posadzona zieleń. 

W tym roku przedmiotem prac jest teren o powierzchni 
ok. 3,7 tys. m2, w południowej części niecki. W zakresie 
prac jest m.in. ułożenie chodników, wykonanie trawni-
ków, nasadzenia drzew i innych roślin. Będzie to część 
pełniąca funkcję wypoczynkową, spacerową

Na zlecenie miasta zadanie wykonuje firma Artel z Kny-
bawy. Koszt zadania to 350 tys. zł. 
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Do końca zbliżają się re-
monty ulic Zygmunta 
Starego, Królowej Ja-

dwigi oraz budowa ścieżki ro-
werowej przy ul. Żwirki. Do lip-
ca przyszłego roku ma zostać 
wyremontowana ul. Ceglarska. 

Przebudowa ulicy 
Zygmunta Starego

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 Ogólnobudowla-
ne z Pruszcza Gd. 

Zakres inwestycji to przebu-
dowa ul. Zygmunta Starego 
(blisko 400 m), fragmentu ul. 
Królowej Marysieńki (46 m), 
przebudowa ścieżki rowero-
wej w obrębie drogi wojewódz-
kiej 224, remont nawierzch-
ni odcinka ul. Stefana Batore-
go (ok 58 m), a także budowa 
lub przebudowa sieci kanaliza-
cji deszczowej, sanitarnej, wo-
dociągowej, elektroenergetycz-
nej, a także montaż oświetle-
nia drogowego.

Zakończono prace związane 
z przebudową sieci i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, budo-
wą kanału technologicznego, 
ułożeniem przewodów oświe-
tlenia ulicznego w ul. Królowej 
Marysieńki, w ul. Zygmunta 
Starego na odcinku od ul. Kró-
lowej Marysieńki do skrzyżo-
wania z ul. Żwirki, wykonano 
nawierzchnie chodników oraz 
podbudowę jezdni w na odcin-
ku od ul. Jagiellończyka do ul. 
Królowej Marysieńki.

Obecnie trwają prace związane 
z przebudową sieci i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych w ul. 
Zygmunta Starego na odcinku 
od ul. Żwirki do ul. Jagielloń-
skiej, układaniem podbudowy 
pod chodniki i jezdnię w ul. Z. 
Starego w kierunku ul. Żwir-
ki, układaniem krawężników 
w ul. Zygmunta Starego od ul. 
K. Jagiellończyka do ul. K Ma-
rysieńki włącznie.

Trwają remonty ulic

Przebudowa ulicy 
Królowej Jadwigi

Pod koniec lipca rozpoczęła się 
przebudowa ul. Królowej Ja-
dwigi na Starym Mieście. Za-
danie obejmuje przebudowę 
ulicy (ok. 140 m) wraz z nie-
zbędną infrastrukturą tech-
niczną, remontem sieci wodo-
ciągowej, budową kanalizacji 
deszczowej, montażem oświe-
tlenia ulicznego. Będzie też 19 
miejsc postojowych. Wyko-
nawcą zadania jest firma Roka 
Budownictwo ze Starogardu 
Gd. Przebudowa potrwa do 
końca listopada br., jej koszt 
to ponad 2,6 mln zł.

Do tej pory wybudowano głów-
ny kolektor kanalizacji desz-
czowej wraz z podłączeniem 
rynien. Wyremontowano sieć 
wodociągową na całej długo-
ści od skrzyżowania ul. Obroń-
ców Westerplatte z ul. Królowej 
Jadwigi. Obecnie trwają prace 
związane z usunięciem kolizji 
z sieciami elektroenergetycz-
nymi, układaniem podbudowy 
pod chodniki i jezdnię, budową 
sieci oświetleniowej.

Inwestycja jest realizowana 
w ramach projektu „Miasto 
od-nowa – rewitalizacja Stare-

go Miasta i Zatorza w Tczewie” 
dofinansowanego z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.

Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż ulicy 

Żwirki
Nowa ścieżka rowerowa po-
wstaje na odcinku ok. 500 m, 
od ul. Armii Krajowej do al. 
Kociewskiej. Jest to fragment 
potrzebny, aby istniejąca sieć 
ścieżek rowerowych była bar-
dziej spójna. Budowa potrwa 
do końca października.

Przetarg wygrała firma Roka 
Budownictwo ze Starogardu 
Gd., która wykonuje zadanie 
za 670 tys. zł. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Termin wykonania zadania to 
koniec października.

Przebudowa ulicy 
Ceglarskiej

Jest to zadanie 2-letnie, jego 
realizacja ma się zakończyć 
w lipcu przyszłego roku. Koszt 
inwestycji to 7,9 mln zł, z cze-
go 2,6 mln zł stanowi dofinan-

sowanie z rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Wykonaw-
cą jest Roka Budownictwo ze 
Starogardu Gd.

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.

Obecnie trwają prace przygo-
towawcze, dokonano inwen-
taryzacji stanu istniejących 
dróg i budynków, wprowadzo-
no tymczasową organizację ru-
chu, wytyczono trasę przebie-
gu sieci kanalizacji deszczowej

Inwestycje drogowe, z ramie-
nia Gminy Miejskiej Tczew, 
prowadzi Zakład Usług Ko-
munalnych – Miejski Zarząd 
Dróg.

Małgorzata Mykowska

Remontowana ul. Królowej Jadwigi
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6 października w Urzędzie 
Miejskim gościliśmy senio-
rów, którzy obchodzili jubile-
usze 50-, 55-, 60-, 65-, 70-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Parom świętującym złote gody, 
Medale Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie 
wręczał prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki.

Wszystkie pary otrzymały gra-
tulacje, kwiaty i upominek od 
prezydenta miasta w posta-
ci serwisu kawowego. – Życzę 
Państwu dużo zdrowia i jesz-
cze wielu wspólnych lat, aby-
śmy mogli spotkać się na ko-
lejnych jubileuszach  – powie-
dział prezydent M. Pobłocki.

27 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 10.00 
URZĄD MIEJSKI, UL. 30 STYCZNIA 1

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Otwarcie sesji i 
powitanie gości.

2. Sprawdzenie obecno-
ści radnych.

3. Przedstawienie propo-
nowanego porządku 
obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z 
sesji Rady Miejskiej w 
Tczewie z 29 września 
2022 r.

5. Informacja z dzia-
łalności Prezydenta 
Miasta Tczewa za 
październik 2022 r.

6. Informacja z inter-
pelacji zgłoszonych  
przez radnych w okre-
sie od 29 września 
do 26 października 
2022 r. 

CZĘŚĆ DRUGA

7. Informacja o funkcjo-
nowaniu spółek prawa 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Tczewie

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili:

›› Gabriela i Kazimierz 
Byliccy

›› Krystyna i Henryk Michalscy
›› Grażyna i Roman Ormianin
›› Halina i Kazimierz Zblewscy
›› Danuta i Edmund Zeglarowie

Jubileusz 55-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili:

›› Władysława i Czesław 
Domińscy

›› Barbara i Ryszard 
Graczykowie

›› Krystyna i Zygmunt 
Mikołajczakowie

›› Władysława i Ryszard 
Wierzbowscy

Jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili:

›› Krystyna i Józef Kuniszewscy
›› Teresa i Stanisław Wielińscy

Jubileusz 65-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili: 

›› Henryka i Leon Makowscy

Jubileusz 70-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili: 

›› Krystyna i Henryk Kowalscy.

handlowego, w któ-
rych Gmina Miejska 
Tczew posiada udziały 
za 2021 rok oraz za I 
półrocze 2022 roku.

8. Raport o stanie reali-
zacji zadań oświato-
wych miasta Tczewa 
w roku szkolnym 
2021/2022.

9. Informacja z przebie-
gu „Nieobozowej Akcji 
Lato w 2022 r.”

10. Informacja Prezy-
denta Miasta Tczewa 
o wynikach z prze-
prowadzonej analizy 
oświadczeń mająt-
kowych złożonych 
w 2022 roku (za rok 
2021),

11. Informacja Prze-
wodniczego Rady 
Miejskiej w Tczewie 
z przeprowadzonej 
analizy oświadczeń 
majątkowych zło-
żonych wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2021 
r. (za 2021 rok).

12. Podjęcie uchwał w 
sprawie:

13.13. uchwalenia pro-
gramu współpracy 
Gminy Miejskiej 
Tczew z organiza-
cjami pozarządo-
wymi oraz pod-
miotami, o których 
mowa w art. 3 ust 3 
ustawy o działalno-
ści pożytku publicz-
nego i wolontariacie 
na rok 2023,

13.14. przystąpienia 
do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenów Zakładu 
Wodociągów i Ka-
nalizacji w Tczewie 
przy ulicy Czatkow-
skiej i Działkowej w 
Tczewie,

13.15. zmieniająca 
uchwałę w sprawie 
powołania Młodzie-
żowej Rady Miasta 
Tczewa,

13.16. ekwiwalentu 
pieniężnego dla 
strażaków ratow-
ników Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Tczewie,

13.17. zmieniająca 
uchwałę w sprawie 
uchwalenia regula-
minu określającego 
zasady ustalania 
niektórych składni-
ków wynagradzania 
nauczycieli,

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

13.19. zmian Wieloletniej 
Prognozy Finanso-
wej miasta Tczewa 
na lata 2022-2033. 

20. Zgłaszanie inter-
pelacji, zapytań i 
wniosków.

21. Wolne wnioski, infor-
macje oraz oświadcze-
nia (podziękowania, 
życzenia itp.).oświad-
czenia (podziękowa-
nia, życzenia itp.).

Seniorzy świętowali jubileusze małżeńskie
Martyna Link
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W kolejnej edycji rządowego pro-
gramu rozwijania szkolnej in-
frastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych „Aktywna tablica” 
na lata 2020-2024 wsparciem 
finansowym w 2022 r. w mak-
symalnej kwocie tj. po 35 000 
zł zostały obięte trzy szkoły pod-
stawowe podległe Gminie Miej-
skiej Tczew:

›› Szkoła Podstawowa nr 1,
›› Sportowa Szkoła Podsta-

wowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi,

›› Szkoła Podstawowa nr 12.

Głównym celem Programu jest 
umożliwienie wykorzystywania 
w procesie dydaktycznym sprzę-
tu, nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych oraz narzędzi do tera-
pii wybranych przez szkołę zgod-
nie z jej zdefiniowanymi potrze-
bami, podniesienie kompetencji 
uczniów i nauczycieli przez zmia-
nę sposobu myślenia o możliwo-
ściach wykorzystania nowych 
technologii, poprawę efektów 
pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

Środki, o których mowa przezna-
czone zostaną na zakup sprzętu, 
pomocy dydaktycznych i narzę-
dzi do terapii dla uczniów posia-
dających różnorodne zaburzenia 
rozwojowe utrudniające lub unie-
możliwiające prawidłowy proces 
kształcenia np:

1) pomoce dydaktyczne lub na-
rzędzia do terapii:

 psychoneurologicznej dla 
uczniów z zaburzeniami kon-
centracji i uwagi, z niepełno-
sprawnością intelektualną 
oraz dla uczniów z zaburze-
niami procesów uczenia się, 
w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– procesów komunikacji, w tym 
zaburzeń przetwarzania słu-
chowego, dla uczniów z cen-
tralnymi zaburzeniami słuchu, 
słabosłyszących, z zaburzenia-
mi koncentracji i uwagi, w tym 
z ADHD, ADD, autyzmem,

„Aktywna tablica” w tczewskich szkołach

– dla uczniów posługują-
cych się wspomagający-
mi i alternatywnymi me-
todami komunikacji (ACC 
– Augmentative and Al-
ternative Communica-
tions), w szczególności 
dla uczniów z uszkodze-
niami neurologicznymi, 
porażeniami,

– dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną 

Wydział Edukacji UM
tel. 58 77 59 370

w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim,

– dla uczniów mających pro-
blemy w edukacji szkol-
nej z przyczyn innych niż 
wymienione w tiret je-
den do cztery z zaburze-
niami wymagającymi te-
rapii logopedycznej lub 
psychologicznej,

2) specjalistyczne oprogra-
mowanie do pomocy dy-

daktycznych lub narzędzi 
do terapii wykorzystywa-
nego w TIK,

3) komputer stacjonarny lub 
laptop, jeżeli jest on nie-
zbędny do prawidłowe-
go funkcjonowania po-
mocy dydaktycznych, 
narzędzi do terapii lub 
oprogramowania.

Zadanie zostanie zrealizowa-
ne do końca 2022roku.
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Małgorzata Mykowska

EDUKACJA

Cztery tczewskie szkoły 
otrzymały sprzęt do edu-
kacji ekologicznej w ra-

mach programu „Klimat w szko-
łach metropolii”. Ma on na celu 
zwrócenie uwagi na temat łago-
dzenia zmian klimatu i sposo-
bów adaptacji do ich skutków.

4 października w Szkole Podsta-
wowej nr 11 odbyło się symbo-
liczne przekazanie interaktyw-
nego monitora ufundowanego 
w ramach projektu. Taki sprzęt 
otrzymały również Szkoła Pod-
stawowa nr 10, Zespół Szkół Bu-
dowlanych i Odzieżowych oraz 
Zespół Szkół Technicznych. Mo-
nitory to nie wszystko – na tere-
nie szkół powstaną np. zielone 
ściany, niecki retencyjne, kom-
postowniki, skrzyniowe i grun-
towe ogrody deszczowe, szkoły 
otrzymają sadzonki i materiały 
dydaktyczne.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot realizuje projekt 
w 40 szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych w całej 
metropolii. Placówki te otrzy-
mają monitory interaktywne lub 
laptopy z projektorami, o łącz-
nej wartości prawie 300 tys. zł.

– Często to dzieci, lepiej niż 
rodzice, wiedzą, jak segrego-
wać odpady i dbać o środowi-
sko. Taką wiedzę mają na pew-
no uczniowie tczewskich szkół 
podstawowych, które bardzo 
aktywnie angażują się w roz-
maite proekologiczne przedsię-
wzięcia – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Uczniowie zbierają surowce 
wtórne – w ubiegłym roku ze-

brali prawie 142 tony makula-
tury, plastiku i baterii, włącza-
ją się do akcji Sprzątanie Świa-
ta, Dzień Ziemi, chętnie też bio-
rą udział w akcji Rowerowy Maj 
– wybierając rower jako środek 
transportu do szkoły i ze szkoły. 
W ubiegłym roku wiele naszych 
szkół tworzyło kwietne łąki przy 
okazji zgłębiając wiedzę przy-
rodniczą. Cieszę się, że tczew-
skie szkoły znalazły się w gronie 

„Klimat w szkołach metropolii" – „dziesiątka 
i „jedenastka” z nowym sprzętem

40 placówek oświatowych na te-
renie Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk Gdynia Sopot, które 
uczestniczą w projekcie „Klimat 
w szkołach metropolii”. Mam 
nadzieję, że nowy sprzęt pozy-
skany w ramach projektu metro-
politalnego jeszcze lepiej pomo-
że młodym ludziom zrozumieć, 
że każdy z nas ma wpływ na śro-
dowisko, w którym żyjemy.

– W powiecie tczewskim sprzęt 
trafił do rekordowej liczby 7 
placówek. Również Tczew jest 
pod tym względem rekordzistą 
– sprzęt otrzymały aż 4 szkoły 
– tłumaczy Marlena Klepacz 
z OMGGS. – „Klimat w szko-
łach metropolii” jest najwięk-
szym projektem edukacyj-
nym realizowanym na tere-
nie Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Projekt jest realizowany w ra-
mach Programu Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu, fi-
nansowanego ze środków Me-
chanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodar-
czego 2014-2021 oraz budżetu 
państwa, we współpracy z part-
nerem merytorycznym Gdań-
skie Wody oraz z partnerem za-
granicznym International De-
velopment Norway. 
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Straż Miejska we wrześniu
Straż Miejska w Tczewie

P rezydent Miasta Tcze-
wa informuje, że do 
28.10.2022 roku oso-

by zainteresowane zawar-
ciem umów najmu wolnych 
lokali mieszkalnych w po-
wstającym budynku przy ul. 
Sadowej 6A w Tczewie dział-
ka nr 229 obręb ewidencyj-
ny 0004 będą mogły skła-
dać wnioski o najem osobi-
ście w Wydziale Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego 
w Tczewie ul. 30 Stycznia 1 
w pokoju 23-24 (I piętro).

Zasady naboru i oceny wnio-
sków zostały określone 
w Uchwale Nr XL/457/2022 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie zasad przepro-
wadzania naboru wniosków 
o zawarcie umów najmu lo-
kali mieszkalnych w ramach 
pomocy państwa w ponosze-

Spalanie śmieci  
to wykroczenie 

S palanie śmieci w przydo-
mowych piecach to nie tyl-

ko działanie niezgodne z pra-
wem , ale przede wszystkim 
trucie - siebie, najbliższych i 
sąsiadów. Wraz z rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego, straż 
miejska rozpoczyna kontrole. 
Warto zastanowić się, czym 
palimy w piecu, bo za łamanie 
prawa grozi nie tylko mandat, 
ale nawet areszt.

We wrześniu strażnicy roz-
poczęli  działania  dotyczące 
szkodliwości spalania odpa-
dów. Mundurowi pozostawia-
li ulotki w skrzynkach poczto-
wych oraz rozmawiali z miesz-
kańcami. Potrzeby przepro-
wadzenia tej kampanii nikt 
nie kwestionuje, bo spalanie 
śmieci jest wciąż dużym pro-
blemem  w naszym mieście.

 W kolejnych dniach  funkcjo-
nariusze  z Eko patrolu przy 
wykorzystaniu drona rozpo-
częli  kontrole dymu  wydo-
bywającego się z tczewskich 
kominów. Kontrole mają na 
celu  wykrycie niebezpiecz-
nych  związków chemicznych 
przedostających się do atmos-
fery  podczas spalana śmieci. 
Każdy, kto nie stosuje się do 
obowiązujących przepisów, 
musi liczyć się z konsekwen-
cjami. Artykuł 191 ustawy o 
odpadach mówi, że kto ter-
micznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów pod-
lega karze aresztu albo grzyw-
ny. Strażnik miejski może wy-
pisać mandat do 500 zł .

Zwracamy się z apelem do 
wszystkich o zgłaszanie do 
Straży Miejskiej pod bezpłat-
ny numer telefonu 986 przy-
padków spalania śmieci w do-
mowych piecach .

We wrześniu 
tczewska 
Straż Miej-

ska odnotowała 850 inter-
wencji, w tym 294 zgłoszone 
przez mieszkańców i przed-
stawicieli instytucji, 556 – 
pozostałych, w tym zgłoszo-
nych przez dyżurnych Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje wła-
sne strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy 
miejscy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 43 inter-
wencje własne oraz 42 zle-
cone (przez administra-
cje i mieszkańców osie-
dli, dyżurnych SM), nało-
żyli 7 mandatów karnych 
na łączną kwotę 500 zł, wy-

stawili 14 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń drogowych, 
28 osób pouczyli.

Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 59 interwencji własnych 
oraz 44 zlecone, nałożyli 11 
mandatów karnych na łącz-
ną kwotę 950 zł, wystawi-
li 63 wezwania dla spraw-
ców wykroczeń drogowych, 
11 osób pouczyli.

Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 77 interwencji własnych 
oraz 164 zlecone, nałożyli 19 
mandatów karnych na łącz-
nie 1750 zł, wystawili 21 we-
zwań dla sprawców wykro-
czeń drogowych, 29 osób 
pouczyli.

Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicz-
nych, wykroczeń drogowych.

›› Do Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie prze-
kazano nagrania z monito-
ringu miejskiego dotyczą-
ce kolizji drogowych (5, 9, 
13, 23, września), kradzieży 
roweru (13 września), kra-
dzieży telefonu (21 wrze-
śnia), uszkodzenia mienia 
(23, 26 września), spowo-
dowania zagrożenia w ru-
chu drogowym (23 wrze-
śnia), kradzieży mienia (23 
września).

›› Przeprowadzono 12 in-
terwencji dotyczących eg-
zekwowania od właści-
cieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprzą-
tania po nich. Nałożono 
2 mandaty na łączną kwo-
tę 150 zł oraz 2 osoby po-
uczono. 4-krotnie zgłoszo-
no do schroniska informacje 
o bezdomnych psach.

Mieszkania przy ul. Sadowej 6 
– nabór do 28 października

niu wydatków mieszkanio-
wych w pierwszych latach 
najmu mieszkania.

Wzór wniosku i wymaga-
nych dokumentów można 
pobrać na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego 

w Tczewie – BIP: https://
bip.tczew.pl – zakładka Nie-
ruchomości – mieszkania 
z partycypacją.

›› bip.tczew.pl/
wiadomosci/15964/lista/1/
mieszkania_z_partycypacja
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Społecznej w Tczewie

Zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

WOKÓŁ NAS

Wydarzenie pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta 
Tczewa, zostało zorganizowa-
ne w ramach obchodów Ogól-
nopolskiego Dnia Solidarności 
z Osobami Chorymi na Schizo-
frenię. Symbolicznie otworzy-
li go prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, wiceprezydent 
Adam Urban, dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopomo-
cy Gabriela Brządkowska oraz 
dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Julita 
Jakubowska.

– Jest to wyjątkowa integra-
cyjna impreza, na której każdy 
może zaprezentować swój ta-
lent, dzięki czemu zrzesza mi-
łośników różnorodnych form 
artystycznych z zaprzyjaźnio-
nych ośrodków wsparcia, i nie 
tylko. Całość ma na celu prze-
ciwdziałać marginalizacji osób 
niepełnosprawnych, dotknię-
tych wykluczeniem społecz-
nym i wyrównywać ich szan-
se w społeczności lokalnej po-
wiedziała Gabriela Brząd-
kowska, dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Tczewie.

W tym roku wydarzenie zosta-
ło połączone z uroczystością 
poświęcenia samochodu do-
stosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych przez ks. 
Prałata Piotra Wysgę. Na za-
kup samochodu Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Tcze-
wie otrzymał dofinansowanie 
w wysokości blisko 102 tys. zł 
ze środków PFRON w ramach 

Festyn Przyjaźni „Tacy Sami” już za nami!

„Programu Wyrównywania 
różnic między regionami III 
obszar D”.

Festyn „Tacy Sami” zgromadził 
nie tylko tczewian. Na scenie 
mogliśmy podziwiać grupy ze 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy, Domów Pomocy 
Społecznej, ale także przed-
szkolaki i młodzież z tczew-
skich szkół. Wśród wystaw-
ców oraz występujących byli 
również goście, m.in. z Raj-
ków, Malborka Szpęgawska, 
Narków, Rudna, Kończewic, 
Damaszki, Pelplina, Rokocina. 
Połączyło ich jedno – otwarte 
serca i wrażliwość o losy ludzi 
niepełnosprawnych.

Na gości czekało wiele atrak-
cji min. występy artystycz-
ne, kiermasz wyrobów ręko-
dzielniczych, kącik artystycz-
ny pod hasłem “I Ty też mo-
żesz”, średniowieczny pokaz 
strojów przez Bajarza, pokaz 
iluzji. Dodatkowo stoisko fry-
zjersko-kosmetyczne młodzie-
ży z Centrum Kształcenia Za-
wodowego Nauka, stoisko in-
formacyjne tczewskiego Urzę-
du Pracy oraz stoisko eduka-
cyjne Straży Miejskiej.

Wydarzeniu towarzyszyło od-
słonięcie figurki jesieni, przy-
gotowane przez Fabrykę Sztuk.

Plac Hallera, jak co roku, stał 
się miejscem dobrej zabawy. 

Przepiękna pogoda, tłumy 
ludzi, a wszystko za sprawą 
XVII Festynu Przyjaźni „Tacy 

Sami”.
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

1 października w Centrum Kul-
tury i Sztuki odbył się jubile-
uszowy koncert orkiestry. Sala 
jak zwykle pękała w szwach, 
a na długo przed koncertem 
nie można było już dostać wej-
ściówek. Po raz kolejny or-
kiestranci udowodnili, że są 
świetnym zespołem, a grać 
potrafią niemal na wszyst-
kim – nawet na… maszynie 
do pisania.

– Harcerska Orkiestra Dęta 
to znaczący fragment histo-

Harcerska Orkiestra Dęta

rii naszego miasta i pełne pa-
sji życiorysy ludzi ją tworzą-
cych. Harcerska Orkiestra 
Dęta jest też nieodzownym 
elementem podkreślającym 
doniosłość wielu ważnych dla 
miasta wydarzeń i uroczysto-
ści. Jest doskonałą szkołą dla 
młodych muzyków, a przy tym 
miejscem, w którym przy-
swajają harcerskie ideały. 
To wszystko sprawia, że my 
– tczewianie jesteśmy dum-
ni z naszej orkiestry. Dzię-

Wychowało się w niej  
i zaraziło muzyczną pasją 

kilka pokoleń tczewian, 
przez jej szeregi prze-
winęło się około 1000 

młodych muzyków,  
a około 70 małżeństw 

rozpoczęło się wspólnego 
grania – Harcerska 

Orkiestra Dęta świętuje 
w tym roku 75-lecie.

kuję, że jesteście z nami i ży-
czę kolejnych sukcesów ma-
jąc nadzieję na wiele nowych 
artystycznych wrażeń – po-
wiedział Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa.

Oprócz gratulacji i życzeń był 
też prezent – prezydent Mi-
rosław Pobłocki wraz z prze-
wodniczącym Rady Miej-
skiej Zenonem Drewą wrę-
czyli Magdalenie Kubic-
kiej-Netce nowy instrument 
– sakshorn.

Koncert, oprócz wspania-
łych wrażeń muzycznych, do-
starczył także wielu wzruszeń 
obecnym i dawnym orkiestran-
tom. Magdalena Kubicka-Net-
ka szczególne podziękowa-
nia skierowała do prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go – za to, że miasto od wielu 
lat wspiera działalność zespo-
łu, a także dla tych, którzy z or-
kiestrą są i pracują dla od wielu 
lat – Danuty Kubickiej i Nor-
berta Jatkowskiego.
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NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 
HARCERSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 
W OSTATNICH LATACH:

›› wyróżnienie na Międzynarodo-
wym Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Świeciu w konkursie „Nadęty 
Chopin” w 2010 roku,

›› III nagroda w kategorii Koncert 
estradowy podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Inowrocławiu 
w 2012 roku,

›› I nagroda w Pomorskim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Lipuszu w 2012 
roku,

›› II nagroda w Kaszubsko-Kociew-
sko-Powiślańskim Przeglądzie 
Orkiestr w Kolbudach w 2013 
roku,

›› II nagroda w kategorii Koncert 
estradowy podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Inowrocławiu 
w 2013 roku,

›› I nagroda w kategorii Koncert 
estradowy podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Inowrocławiu 
w 2015 roku,

›› nagroda „Kociewskie Pióro 2015” 
w dziedzinie Animacja kultury,

›› I nagroda w III Nadbałtyckim 
Festiwalu Orkiestr w Gniewinie 
w 2016 roku,

›› Koncerty podczas Festiwalu 
Filmowego w Gdyni w 2015 i 2016 
roku,

›› Koncert z Gwiazdą – Jackiem 
Wójcickim w 2016 roku,

›› Koncert Trzech Króli z udziałem 
Mieczysława Szcześniaka, 
Zbigniewa Wodeckiego 
i Jacka Wójcickiego w 2017 roku, 
transmitowany na żywo przez 
Radio Gdańsk,

›› Koncert z Gwiazdą: Kuba Badach 
(2018), Janusz Radek (2019).

Jest zespołem młodzieżowym, 
istnieje już od 1947 roku. Wy-
chowało się w niej i zaraziło 
muzyczną pasją kilka poko-
leń tczewian. Obecnie w skład 
HOD wchodzi około 60 mło-
dych muzyków, w większości 
są to uczniowie, ale także stu-
denci i dorośli, którzy są zwią-
zani z zespołem od dziecka. 
Niewątpliwym sukcesem Or-
kiestry jest zapoczątkowanie 
kariery wielu późniejszych mu-
zyków zawodowych.

Zespół ma charakter tzw. con-
cert band czyli koncertowej 
orkiestry dętej z sekcją per-

kusji oraz basem strunowym. 
W swoim repertuarze posia-
da: muzykę filmową, aranża-
cje popularnych standardów 
muzyki rozrywkowej (gospel, 
jazz, rock, pop), transkrypcje 
muzyki poważnej, muzykę re-
ligijną oraz oryginalne kom-
pozycje przeznaczone na or-
kiestrę dętą. Oprócz koncer-
tów estradowych zespół wystę-
puje w paradach marszowych, 
a także bierze udział w uroczy-
stościach patriotycznych, reli-
gijnych i harcerskich.

W bogatej historii HOD, z którą 
można się zapoznać na stronie 

www.orkiestra.tczew.pl, szcze-
gólne miejsce zajmują: uzyska-
nie w 1987 roku tytułu Repre-
zentacyjnej Orkiestry ZHP oraz 
uczestnictwo w oprawie mu-
zycznej mszy św. koncelebrowa-
nej przez papieża Jana Pawła II 
6 czerwca 1999 roku w Pelpli-
nie. Orkiestra dokonywała na-
grań dla radia i telewizji. W do-
robku ma płyty „Radosna stro-
na życia” oraz „Choral&Rock”.

Komendantem Szczepu Har-
cerskiego HOD jest hm. Nor-
bert Jatkowski. Zespół działa 
w strukturach Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie.

MAGDALENA KUBICKA-NETKA
DYRYGENTKA HOD 

Absolwentka Wydziału Dyry-
gentury Chóralnej, Edukacji 
Muzycznej i Rytmiki Akade-
mii Muzycznej im. Stanisła-
wa Moniuszki w Gdańsku oraz 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
II st. w Gdańsku-Wrzeszczu. 
Batutę przejęła w 2002 roku 
od swojego ojca Jerzego Ku-
bickiego, który zespół prowa-
dził przez 44 lata. 

HARCERSKA ORKIESTRA DĘTA

jest z nami od 75 lat
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Tczew już po raz trzeci bie-
rze udział w Badaniu Kli-
matu Rowerowego. W 

pierwszym pilotażowym bada-
niu w 2018 r. braliśmy udział 
jako pierwsze miasto w Pol-
sce. W drugim w 2020 r. bra-
ło już udział 90 miast i gmin, 
w tym Tczew. Czas porównać 
się z wynikami sprzed 2 i 4 lat. 
Sprawdźmy wspólnie co się 
zmieniło. Udział w ankiecie jest 
anonimowy, a jej wypełnienie 
zajmuje około 10 min.

Jeżeli jeździsz rowerem (co-
dziennie, czasami lub tylko 
sporadycznie) przedstaw swo-
ją opinię na temat warunków 
korzystania z roweru w Two-
jej miejscowości lub gminie. 
Podziel się swoimi spostrzeże-
niami z osobami kształtujący-
mi politykę rowerową i zarząd-
cami ruchu. Przekaż ważną in-
formacje zwrotną – opinię eks-
perta, codziennego użytkowni-
ka przestrzeni publicznej.

Narzędziem badawczym jest 
ankieta on-line. Należy wejść 

na stronę internetową www.
rowerowyklimat.pl, po naci-
śnięciu przycisku „weź udział 
– wypełnij ankietę” następu-
je przeniesienie do formula-
rza ankiety.

Badanie Klimatu Rowerowe-
go jest próbą zebrania opinii 
o jakości warunków korzysta-
nia z roweru w Tczewie. Ba-
danie zostało przeprowadzo-
ne według sprawdzonej i roz-

wijanej od 1998 r. metodo-
logii „Fahrradklima – Test” 
i było realizowane przez Pol-
ską Unię Mobilności Aktyw-
nej (PUMA) w porozumieniu 
z innymi organizacjami rowe-
rowymi Europy, zrzeszonymi 
w Europejskiej Federacji Cy-
klistów (ECF).

Uwaga! W badaniu w ska-
li ocen od 1 do 6, „jedynka” 
to najlepsza ocena, a „szóst-

ka” to najgorsza. W badaniu 
w 2020 roku miasto Tczew 
uzyskało średni wynik 2,73 
(w 2018 r. było to 3,15). Był to 
dobry wynik, patrząc na nasze-
go zachodniego sąsiada. Śred-
ni wynik miast niemieckich w 
klasie miast 50.000-100.000 
mieszkańców to 3,8. Na po-
nad 100 miast niemieckich w 
tym przedziale ludnościowym, 
tylko jedno z nich miało lepszy 
wynik niż Tczew. W badaniu 
z 2020 r. miasto Tczew spo-
śród 27 pytań poprawiło wy-
niki w 26 z nich, a w 1 utrzy-
mało ocenę na podobnym po-
ziomie. Jak będzie tym razem? 
To zależy od Was! Czekamy na 
Wasze odpowiedzi.

Wyniki badania, w szczegól-
ności te moduły gdzie odpo-
wiedzi były najniższe, posłużą 
nam do wprowadzania kon-
kretnych rozwiązań oraz ujęcia 
odpowiednich działań w pro-
gramach i kampaniach przez 
nas realizowanych.

›› www.rowerowyklimat.pl

Podczas dziewięciu spotkań 
rozmawiano o motywacjach 

związanych z wyborem ro-
weru jako środka transpor-

Edukacja rowerowa w ZSBiO

Badanie Klimatu Rowerowego

Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko 

ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428

tu, o stereotypach związa-
nych z rowerzystami, konge-

stii i zwiększającej się liczbie 
aut w naszym mieście oraz 
konsekwencji tego zjawiska. 
W ramach prelekcji ucznio-
wie i uczennice mieli okazję 
przypomnieć sobie informa-
cje, których uczyli się w szko-
le podstawowej w ramach eg-
zaminów na kartę rowerową. 
Rozmawiano o pierwszeń-
stwie pieszych, rowerzystów 
i kierowców, o zasadach poru-
szania się e-hulajnogą, o naj-
ważniejszych znakach drogo-
wych oraz o obowiązkowym 
wyposażeniu roweru. 

Dziękujemy za zaproszenie 
i za aktywność młodzieży! Za-
chęcamy również pozostałe 
szkoły do współpracy z nami 
w tej tematyce.

We wrześniu i w paź-
dzierniku inspektor ds. 

polityki rowerowej i mo-
bilności prowadził zajęcia 

z mobilności i edukacji 
rowerowej w Zespole Szkół 

Budowlanych i Odzieżowych 
w Tczewie.
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W tegorocznej edycji o koronę 
ubiegało się siedmioro kandy-
datów (4 panie oraz 3 panów) 
w wieku od 62 do 79 lat.  Galę 
poprowadziła Jolanta Jank 
oraz Karolina Jank.

Uczestnicy wyborów zapre-
zentowali dwie scenki. Pierw-
sza była odzwierciedleniem 
oryginału Fredra Zinnemana 
pt. „W samo południe”, któ-
ry przez niektórych konese-
rów kina uważany jest za naj-
lepszy western wszech cza-
sów. Druga scenka opowia-
dała historię Alberta i jego 
rodziny. Seniorzy zaprezen-
towali się także w strojach 
wieczorowych.

Seniorzy na Dzikim Zachodzie

Jury w składzie: Julita Jaku-
bowska, Bożena Szczepańska, 
Barbara Dobrowolska, Sławo-
mir Ciskowski, Tomasz Hil-
debrandt po długiej i burzli-
wej naradzie wybrało zwycięz-
ców XIX edycji Wyborów Miss 
i Mistera Złotego Wieku 2022.

Grupa niezawodnych sponso-
rów, jak co roku, ufundowa-
ła wiele cennych nagród. To 
wspaniale, że zawsze można 
liczyć na niezawodnych dar-
czyńców! Inicjatorem i pomy-
słodawcą oraz głównym orga-
nizatorem Wyborów Miss i Mi-
stera Złotego Wieku jest Julita 
Jakubowska – prezes Zarządu 
Miejskiego PKPS w Tczewie.

Tekst:
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tczewie

Zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Laureatami tegorocznych wyborów  
Miss i Mistera Złotego Wieku zostali:

›› Miss Złotego Wieku – Lidia Kowalska
›› Mister Złotego Wieku – Tadeusz Dąbkowski
›› Miss Rancza - Maria Bałachowska
›› Miss Prerii – Lidia Kowalska
›› Mister Dzikiego Zachodu – Tadeusz Dąbkowski
›› Mister Przygody – Gerard Tobiański
›› Miss Saloonu – Ewa Kaliszuk
›› Mister Country – Antoni Tymoszewski
›› Miss Kankana i Miss Gracji i Elegancji – Mary Montegu

Za nami XIX Gala Wyborów 
Miss i Mistera Złotego Wieku, 
która odbyła się 28 września 
w Centrum Kultury i Sztuki. 
Tegoroczna impreza odbyła 

się pod hasłem „Senior na 
Dzikim Zachodzie”.

SPOŁECZEŃSTWO
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Jak przed wiekami dba-
no o higienę? Czy lu-
dzie stronili od kąpieli, 

czy wręcz przeciwnie – dba-
li o czystość ciała? Jak rzecz 
miała się ze zdrowiem? Co 
było powszechniejsze: choro-
by weneryczne czy kołtun, któ-
remu przypisywano magicz-
ną moc? Jaką opinią cieszyli 
się medycy? Pytań co niemia-
ra, a próbę odpowiedzi na nie 
dostarcza wystawa „Szlachet-
ne zdrowie. Historia higie-
ny i medycyny”, którą do 8 
stycznia 2023 roku można 

Kołtun, miotła i strzykawka kościana, 
czyli wystawa o zdrowiu i higienie

oglądać w Fabryce Sztuk przy 
ul. 30 Stycznia 4.

Na ekspozycji zobaczymy kil-
kadziesiąt eksponatów muze-
alnych, w tym średniowiecz-
ny grzebień do włosów, war-
koczyk dziecięcy z XV wie-
ku i datowany na dwa wie-
ki później kołtun. Zapozna-
my się też z nowożytnym 
przepisem na porost włosów. 
Niektóre przedmioty z uwa-
gi na swój elegancki wygląd 
od razu przykuwają wzrok, 
jak np. fajansowe nocniki 
albo kuty, gięty, złocony, po-
lichromowany stojak umy-
walni z osiemnastowieczne-
go warsztatu gdańskiego czy 
też równie stary zbiornik od 
innego lawatarza w kształcie 
delfina. Inne niby niepozor-
nie wypełniają gablotę mu-

zealną, ale ich przeznaczenie 
może budzić postrach. Przy-
kładem jest chociażby na-
rzędzie do wyrywania zębów 
czy też siedemnastowieczny 
przyrząd do lewatywy. Bar-

Dawna recepta
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Nocniki, fajans angielski, XVIII/XIX w.,  
z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
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dzo dużo muzealnych półek 
wypełniają kamionkowe czy 
też szklane pojemniczki ap-
teczne. W tym miejscu war-
to wspomnieć, że już od kil-
ku lat w Fabryce Sztuk moż-

na zobaczyć kredens aptecz-
ny z początku XX wieku, któ-
ry przekazali państwo Barba-
ra i Henryk Laga.

Na wystawę warto wybrać 
się z dziećmi, by obejrza-
ły stare przedmioty i pozna-
ły ich przeznaczenia, a tak-
że to z myślą o nich organi-
zatorzy przygotowali puzzle 
i łamigłówki.

Kuratorem jest historyk Ra-
dosław Wiecki, a ekspona-
ty pochodzą ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Gdań-

sku, Muzeum Archeologicz-
no-Historycznego w Elblą-
gu, Centrum Kształcenia Za-
wodowego „NAUKA”, Fabry-
ki Sztuk, Łukasza Krzyżanow-
skiego i Macieja Kosika.
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ADAM WENDT POWER SET 
& APOSTOLIS ANTHIMOS

 30 października, godz. 18:00 
sala widowiskowa CKiS

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

Centrum Kultury i Sztuki co-
rocznie zaprasza mieszkań-
ców oraz gości na Zaduszki 
Jazzowe. Muzyczny płomień 
dla tych, którzy odeszli. Kon-
cert pełen zadumy, ale i po-
zwalający z nadzieją spojrzeć 
w przyszłość.

ADAM WENDT POWER SET
Zespół prezentuje nurt jazzu 
elektrycznego. Niekonwen-
cjonalne instrumentarium 
(elektronicznie przetwarzany 

dźwięk saksofonu, linia basu 
realizowana przez keyboard), 
zróżnicowany, dynamiczny re-
pertuar, oryginalne kompozy-
cje (A. Wendt) oraz komunika-
tywność wypowiedzi muzycz-
nej – to główne atrybuty zespo-
łu. Projekt ten to ukłon w stro-

nę wielkich mistrzów światowej 
sceny jazzowej, takich jak Ed-
die Harris, J.C. Adderley, Stan-
ley Turrentine, Miles Davis.

W projekcie udział biorą:

›› Adam Wendt  
– saksofony, leader

›› Przemysław Raminiak  
– instrumenty klawiszowe

›› Marcin Jahr – perkusja

APOSTOLIS ANTHIMOS

Urodzony w Polsce Grek, 
uznawany za jednego z naj-
ciekawszych instrumentali-
stów na polskiej scenie. Gi-
tarzysta, perkusista, pianista 
i kompozytor.

Od 1971 r. członek legendar-
nego tria SBB, z którym na-
grał kilkadziesiąt płyt. Wystę-
pował także z innymi gwiaz-
dami polskiego rocka i blu-
esa – Czesław Niemen, Dżem, 
Krzak. Od lat 80. współpra-
cował jako perkusista z To-
maszem Stańko (m.in. album 
„Chameleon”).

OLD BREAKOUT  
Tribute to Nalepa – 80a 
4 listopada, godz. 20.00 

bilety: 70 zł przedsprzedaż,  
80 zł w dniu koncertu

Muzycy legendarnego Bre-
akoutu w hołdzie Ojcowi Pol-
skiego Bluesa, trasa koncerto-
wa upamiętniająca 80. roczni-
cę urodzin Tadeusza Nale-
py i 80. urodziny Tadeusza 
Trzcińskiego.

BABSKI PRZEKRĘT – SPEKTAKL
5 listopada, godz. 18.00 

bilety: 90 zł – dół sali,  
80 zł – balkony i loże

„Babski przekręt" to niesamo-
wita historia czterech nietu-
zinkowych kobiet, które otrzy-
mują zlecenie, by ukraść słyn-
ny obraz Mona Lisy. Wszyst-
kie są wściekłe i zdetermino-
wane, żeby dokonać kradzieży 
i odegrać się na ludziach, któ-
rzy je skrzywdzili. Czy im się 
to uda ? Czy znajdą wspólny 
język przy takiej różnicy cha-
rakterów? Czy otrzymają obie-
cane 100 milionów dolarów? 

I co zamierzają zrobić z tak 
niewyobrażalną i niedorzecz-
ną sumą pieniędzy?

Obsada: Małgorzata Lewiń-
ska, Laura Samojłowicz, Ewa 
Kuklińska, Joanna Chułek.

MAŁY GOTYK – SPEKTAKL DLA DZIECI  
Teatr Czwarte Miasto

6 listopada, godz. 16.00 
wstęp wolny

Spektakl jest realizowany w 
ramach projektu „Dla Ukra-
iny” – program wsparcia ro-
dzin, który jest dofinansowa-
ny z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego, pro-
gram realizowany z Fundacją 
M.A.P.A. Obywatelska.  

SLAM w ZAGŁĘBIU
26 listopada, godz. 19.00 

wstęp wolny
Twórcy performerzy pre-
zentować będą swoje wier-
sze na scenie klimatyczne-
go klubu w naszym Zagłębiu 
Artystycznym. 

Przepustką do pojedynkowa-
nia się są autorskie teksty. 

Można je mówić z pamięci, 
czytać, śpiewać, a nawet me-
lorecytować. Liczymy, że przy-
gotujecie ciekawe i pomysło-
we performanse. Można uży-
wać rekwizytów. Tematyka 
utworów jest dowolna. Wy-
stępujący mają do dyspozycji 
od 3 do 4 minut, w zależności 
od etapu. Pochwalcie się tek-
stami i pozwólcie publiczno-
ści wybrać te najlepsze! 

Zgłoszenia slamerów przyj-
mujemy na adres e-mail: jlan-
gowski@ckis.tczew.pl (w te-
macie należy wpisać „Zgło-
szenie na Slam w Zagłębiu”). 
Karta zgłoszenia i regulamin 
są dostępne na stronie www.
ckis.tczew.pl .

Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagrody:
›› dla zwycięzcy: 500 zł,
›› dla półfinalistów: 3 x 100 zł.

ŁYDKA GRUBASA – KONCERT
27 listopada, godz. 20.00 

bilety: 60 zł przedsprzedaż,  
70 zł w dniu koncertu

Łydka Grubasa to zespół, któ-
ry ciężko jednoznacznie za-
kwalifikować. Muzycznie sta-
nowi wypadkową wszelkich 
gatunków rockowych, wy-
mieszanych często w karko-
łomnych konfiguracjach. Tek-
stowo to bieżąca publicysty-
ka ubrana w humorystyczny, 
sarkastyczny, czasem dosadny 
tekst. Mieszanka ta gwarantu-
je mnóstwo gitarowej energii, 
bardzo pozytywną aurę płyną-
cą ze sceny oraz dawkę śmie-
chu połączoną z refleksją. 

CREE „Wspomnienie o Ryszardzie 
Riedlu” – koncert

2 grudnia, godz. 19.00
bilety: 90 zł do 2.11.2022,  

100 zł od dnia 3.11.2022

W całej Polsce zespół zagrał 
z tym projektem około 100 
świetnie przyjętych, znakomi-
tych pod względem frekwencji, 
koncertów i ze względu na tak 
duże zainteresowanie posta-
nowił przedłużyć trasę „Wspo-
mnienie o Ryszardzie Riedlu”.

Zaduszki Jazzowe

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza

›› www.ckis.tczew.pl
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Złóż deklarację CEEB

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budyn-
ków jako baza źródeł 

ciepła i spalania paliw dzia-
ła od 1 lipca 2021 r. W de-
klaracjach składanych do 
CEEB znajdują się informa-
cje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych źródeł ciepła lub 
źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i sto-
sowanych w nich paliwach.

Od 1 lipca 2021 r. Urząd 
Miejski w Tczewie przy-
jął ponad 3500 deklaracji 
CEEB złożonych papiero-
wo pozostałe wpłynęły dro-
gą elektroniczną. W syste-
mie CEEB złożonych jest 
już ponad 6600 deklaracji 
z 4625 punktów adresowych 
na 6207 wszystkich budyn-
ków, co stanowi około 74% 
ogółu wszystkich budynków 
na terenie miasta Tczewa.

Apelujemy do wszystkich 
właścicieli nieruchomości, 
którzy nie dokonali jeszcze 
zgłoszenia aby złożyli dekla-
racje CEEB o źródle ciepła, 
gdyż obecnie w przypad-
ku ubiegania się o wspar-
cie w formie różnego ro-
dzaju dodatków dane za-
warte w CEEB są podstawą 
do wypłaty wszelkich świad-
czeń do ogrzewania.

Deklarację w wersji elek-
tronicznej złożysz na: www.
ceeb.gov.pl lub wypełnisz 
w Domu Przedsiębiorcy 
w Tczewie, ul. Obrońców 

Westerplatte 3 – I piętro, tel. 
58 777 53 41 lub 58 777 53 42.

Właściciele i zarządcy bu-
dynków/lokali mieszkal-
nych i niemieszkalnych po-
winni złożyć taką dekla-
rację do 30 czerwca 2022 
roku. Zdecydowana więk-
szość obywateli wywią-
zała się z tego obowiązku 
w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodza-
ju źródła ciepła oraz wy-
korzystywanego paliwa – 
nie z uwagi na popełnioną 
pomyłkę – lecz ze wzglę-
du na potrzebę wykazania 
w CEEB kotła/pieca węglo-
wego dla innych celów, jak 
np. uzyskanie dodatku osło-
nowego lub dodatku wę-
glowego, może skutkować 
odpowiedzialnością kar-
ną za składanie fałszywego 
oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji 
mogą sprawdzić osoby upo-
ważnione przez gminy, wy-
mienione w uchwale anty-
smogowej oraz programach 
ochrony powietrza. Co wię-
cej na właścicielach i zarząd-
cach obiektów budowlanych 
spoczywa również ustawo-
wy obowiązek zapewnienia 
co najmniej jednej w roku 
kontroli stanu technicznego 
użytkowanego obiektu bu-
dowlanego. Dotyczy to tak-
że stanu technicznego prze-
wodów kominowych: dymo-
wych, spalinowych i wen-

tylacyjnych oraz instalacji 
gazowych.

Zgodnie z przepisami kontro-
le stanu technicznego prze-
wodów kominowych prze-
prowadzają – osoby posia-
dające kwalifikacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim 
lub osoby posiadające upraw-
nienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto 
posiada i zgłosił piec pod-
lega obowiązkowej kontroli 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów 
– Dz. U. poz. 719 z późn. zm. 
Kontrola ta obejmuje rów-
nież weryfikację zadeklaro-
wanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklara-
cji do CEEB wynika z usta-
wy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków. Central-
na Ewidencja Emisyjności 
Budynków (CEEB) to jeden 
z elementów tzw. Zintegro-
wanego Systemu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji (ZONE), 
który powstaje w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowla-
nego. Jej celem jest poprawa 
jakości powietrza, walka ze 
smogiem i pomoc w wymia-
nie tzw. kopciuchów.

Bezpłatne 
konsultacje 
W ojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku oferu-
je bezpłatną pomoc w zakre-
sie doradztwa energetycznego. 

Z oferowanej pomocy mogą 
skorzystać: przedsiębiorstwa, 
podmioty będące dostawcami 
usług energetycznych, spół-
dzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe, miasta oraz gminy, 
państwowe jednostki budżeto-
we, szkolnictwo wyższe, orga-
ny władzy publicznej (np. mi-
nisterstwa), przedstawiciele 
poszczególnych grup społecz-
nych, inni odbiorcy.

Zakres usług:
›› doradztwo związane  

z przygotowaniem inwe-
stycji z zakresu efektywno-
ści energetycznej oraz od-
nawialnych źródeł energii,

›› wsparcie w weryfikacji au-
dytów energetycznych,

›› wsparcie dotyczące wdra-
żania innowacyjnych  
i efektywnych kosztowo 
rozwiązań,

›› wskazanie możliwych do-
stępnych na rynku źró-
deł finansowania inwe-
stycji sektora energetyki 
oraz udzielanie informa-
cji o wymogach niezbęd-
nych do uzyskania tych 
środków,

›› wspieranie gmin oraz 
współpraca z Biurem Po-
rozumienia Burmistrzów 
podczas przygotowania, 
weryfikacji, wdrażania 
PGN/SEAP,

›› przeprowadzanie szkoleń 
oraz działań informacyj-
no-edukacyjnych w zakre-
sie energetyki.

KONTAKT Z DORADCĄ 

PIOTR KUMPIECKI 

(powiaty: starogardzki, tczewski, 
kwidzyński)

tel. 58 743 18 85  
lub 727 798 372, 

e-mail:
piotr.kumpiecki@wfos.gdansk.pl

Zachęcamy do skorzy-
stania z programu 
„Czyste powietrze” 

adresowanego do właści-
cieli budynków  jednoro-
dzinnych, z którego moż-
na otrzymać dofinansowa-
nie do wymiany starych i 
nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na nowo-

Program Czyste Powietrze
czesne źródła ciepła spełnia-
jące najwyższe normy, oraz 
przeprowadzenia niezbęd-
nych prac termomoderni-
zacyjnych budynku. 

Więcej na: www.czystepo-
wietrze.gov.pl Infolinia pro-
gramu „Czyste Powietrze”: 
22 340 40 80. Punkt infor-

macyjno-konsultacyjny dla 
mieszkańców Tczewa mie-
ści się w Domu Przedsię-
biorcy w Tczewie, ul. Obroń-
ców Westerplatte 3, I piętro 
w poniedziałek 9.30-15.30 
i czwartek 12.30-16.30. In-
formacje udzielane są tele-
fonicznie pod nr tel. 58 777 
53 41/58 777 53 42.
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Konkurs zostanie przepro-
wadzony 9 marca 2023 r. 
(czwartek) w Zespole Szkół 
Katolickich w Tczewie przy ul. 
Wodnej. Regulamin konkursu 
został rozesłany do szkół. Ce-
lem konkursu jest propagowa-
nie wiedzy ekologicznej wśród 
uczniów szkół podstawowych. 
Jego tematyka nawiązuje do 
zjawisk przyrodniczych, któ-
re mają wpływ na jakość na-
szego życia.

Tekst i zdjęcia:
Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej

tel. 58 77 59 447 
e-mail: pee@um.tczew.pl

Zadaniem uczestników zgło-
szonych przez szkoły będzie 
rozwiązanie testu, w którym 
część pytań będzie związanych 
z aktualnym hasłem konkursu. 
Uczniowie zgłoszeni do udzia-
łu w konkursie powinni wyka-
zać się wiedzą i umiejętnościa-
mi z zakresu ekologii i ochro-
ny środowiska oraz ogólnym 
oczytaniem dotyczącym tema-
tu. Zadania konkursowe będą 
uwzględniały także problema-
tykę odpadową oraz wpływ 
działań człowieka na stan śro-
dowiska naturalnego.

Testy konkursowe zostały 
przygotowane w dwóch kate-
goriach wiekowych:
›› Kategoria A. – dla klas  

5 i 6 szkół podstawowych
›› Kategoria B. – dla klas  

7 i 8 szkół podstawowych.

Prosimy o zgłaszanie uczniów, 
którzy wykażą się wiedzą 
i znajomością:
›› różnic pomiędzy cenny-

mi gatunkami rodzimymi 
a gatunkami inwazyjnymi 
obcego pochodzenia

›› sposobów zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się ob-
cych gatunków w naszym 
środowisku

›› zależności w środowisku 
(zgodnie z nazwą konkur-
su) oraz zjawisk w nim 
zachodzących

›› sposobów i form ochrony 
zasobów przyrody w Pol-
sce i na świecie

›› najbardziej aktualnych 
przykładów współpra-
cy międzynarodowej 
w dziedzinie ochrony pla-
nety przed negatywny-

XXIII Miejski Konkurs Ekologiczny

Pracownia Edukacji Eko-
logicznej we współpracy 

z Zespołem Szkół Katolickich 
w Tczewie zaprasza do 

udziału w XXIII Miejskim 
Konkursie Ekologicznym dla 

uczniów szkół podstawo-
wych. Najnowszy konkurs 
zostanie przeprowadzony 

pod hasłem „Nadchodzą obcy 
czyli o gatunkach inwazyj-

nych w Polsce”.

mi skutkami działalności 
człowieka

›› zjawisk zachodzących 
w przyrodzie związanych 
z temperaturą oraz zmia-
nami klimatu

›› sposobów oszczędzania za-
sobów przyrodniczych oraz 
energii cieplnej i elektrycznej

›› zagrożeń dla powietrza, 
wody, gleby oraz krajo-
brazu, jakie niesie ze sobą 
działalność człowieka.

Lista nagrodzonych laure-
atów oraz ich nauczycieli zo-
stanie opublikowana. Komi-
sja konkursowa po sprawdze-
niu poprawności testów usta-
li laureatów do każdej katego-
rii odrębnie. Laureaci każdej 
kategorii wiekowej otrzymają 
atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne przez Urząd Miejski.

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminu kon-
kursu. O ewentualnej zmianie 
terminu uczestnicy zostaną po-
informowani najpóźniej 14 dni 
przed konkursem.

Uczestników konkursu należy 
zgłaszać do 23.02.2023 r. Na-
leży podać dane ucznia (w ko-
lejności – imię, nazwisko, klasa) 
oraz nr szkoły, imię i nazwisko 
nauczyciela prowadzącego. Zgło-
szenia z poszczególnych szkół 
prosimy przesyłać na adres ma-
ilowy Pracowni Edukacji Ekolo-
gicznej (pee@um.tczew.pl) . Za-
praszamy do udziału w konkur-
sie i życzymy sukcesów.

Nawłoć kanadyjska

Rak amerykańskiSzop pracz
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Na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (j.t. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 
zm.), art. 5 ust. 1 i ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (j.t. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1452 z późn. 
zm.) oraz obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 28 
lipca 2022 r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lo-
kalnych na rok 2023 (M. 
P. z 2022 r. poz.731) Rada 
Miejska w Tczewie po zasię-
gnięciu opinii Komisji Poli-
tyki Gospodarczej i Komi-
sji Finansowo-Budżetowej 
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podat-
ku od nieruchomości obo-
wiązujące na terenie mia-
sta Tczewa w następującej 
wysokości:

1. od gruntów:

a. związanych z prowadze-
niem działalności go-
spodarczej, bez wzglę-
du na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni  
– 1,16 zł

b. pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub 
wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni  
– 5,79 zł

c. pozostałych, w tym za-
jętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku pu-
blicznego przez organi-
zacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzch-
ni – 0,61 zł

d. niezabudowanych ob-
jętych obszarem re-
witalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485), i po-
łożonych na terenach, 
dla których miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie 
pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmu-
jącym wyłącznie te ro-
dzaje zabudowy, jeże-
li od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odnie-
sieniu do tych grun-
tów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie za-
kończono budowy zgod-
nie z przepisami prawa 
budowlanego od 1 m2 
powierzchni – 3,81 zł

2. od budynków lub ich 
części:

a. mieszkalnych od 1 m2 
powierzchni użytkowej 
– 1,00 zł

b. związanych z prowadze-
niem działalności go-
spodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych 
na prowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej – 28,78 zł

c. zajętych na prowadze-
nie działalności gospo-
darczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej – 13,47 zł

d. związanych z udziela-
niem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu 
przepisów o działalno-
ści leczniczej, zajętych 
przez podmioty udziela-

jące tych świadczeń od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej – 5,87 zł

e. gospodarczych prze-
znaczonych wyłącznie 
na niezarobkowe cele 
bytowe gospodarstwa 
domowego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  
– 7,06 zł

f. pozostałych, w tym za-
jętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku pu-
blicznego przez organi-
zacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej – 9,71 zł

3. od budowli – 2 procent 
ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt. 3 i ust. 3-7 usta-
wy dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opła-
tach lokalnych. (j.t. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1452 
z późn. zm.).

§ 2

Traci  moc uchwała  Nr 
XXXV/383/2021 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 
28 października 2021 r. 
w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie 
miasta Tczewa (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 2021 r. 
poz. 4035).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 
r.  i  podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
Podlega również opubliko-
waniu w biuletynie informa-
cyjnym „Panorama Miasta”.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Uchwała Nr XLVIII/532/2022 Rady Miejskiej  
w Tczewie z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych do wy-
łącznej kompetencji rady gminy 
należy określenie wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 
terenie swojego działania.

Przy określaniu wysokości stawek 
rada gminy może różnicować ich 
wysokość  dla poszczególnych ro-
dzajów przedmiotów opodatko-
wania, uwzględniając w szczegól-
ności lokalizację, sposób wyko-
rzystywania czy rodzaj zabudowy 
budynków, jednakże ich wysokość 
nie może przekroczyć stawek okre-
ślonych przez Ministra Finansów.

Zgodnie z obwieszczeniem Mi-
nistra Finansów z dnia 28 lipca 
2022 roku w sprawie górnych gra-
nic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych na rok 2023 (M. 
P. poz. 731) maksymalne staw-
ki zostały zwaloryzowane zgod-
nie ze wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w I pół-
roczu 2022 r. w stosunku do I pół-
rocza 2021 r., który wyniósł 111,8. 
Oznacza to, że nastąpił ich realny 
wzrost o 11,8 procent. 

Proponowane przez Radę Miej-
ską w Tczewie stawki są stawkami 
maksymalnymi ustalonymi przez 
Ministra Finansów na rok 2023 
za wyjątkiem stawki dla budyn-
ków gospodarczych przeznaczo-
nych wyłącznie na niezarobkowe 
cele bytowe gospodarstwa domo-
wego, która wynosi 7,06 zł (wzro-
sła o 0,76 zł w stosunku do stawki 
obowiązującej w 2022 r.).

Powyższe zmiany spowodują 
zwiększenie wpływów do budże-
tu miasta o około 3.200.000,00 
złotych. 

Mając powyższe na uwadze pod-
jęcie przedmiotowej uchwały jest 
zasadne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Zgodnie z aktualnymi wytycz-
nymi rządowymi, procedura 
wydawania preparatu zostanie 
uruchomiona dopiero po zaist-
nieniu zdarzenia uzasadniają-
cego jego podanie (np. awarii 
elektrowni na skutek działań 
wojennych na Ukrainie).

Jeżeli dojdzie do zdarzenia ra-
diacyjnego, stosowny komu-
nikat zostanie podany w me-
diach ogólnopolskich i lokal-
nych, a dystrybucja tabletek 
ruszy natychmiast po wydaniu 
stosownej decyzji przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Należy podkreślić, że aktual-
nie takiego zagrożenia nie ma, 
a sytuacja jest na bieżąco mo-
nitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki.

W sytuacji wystąpienia za-
g r o ż e n i a  r a d i a c y j n e g o , 
mieszkańcy Tczewa odbio-
rą tabletki z jodkiem potasu 
w punktach, które będą funk-
cjonować głównie w szkołach 
i przedszkolach (lista po-
niżej). Dodatkowo tabletki 
będą wydawane w aptekach 
oraz przychodniach, jednak-
że wyłącznie w godzinach ich 
otwarcia.

Preparat wraz z ulotką infor-
macyjną wydawany będzie 
osobom pełnoletnim. Poza tym 
będzie możliwość pobrania 
tabletek dla członków rodzin 
i osób, które nie mogą oso-
biście pojawić się w punkcie.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu

Dawkowanie tabletek jo-
dowych w poszczególnych 
grupach:

›› noworodki i niemowlęta 
do 1 miesiąca życia, 
12,5 mg – ¼ tabletki

›› dzieci od 1 miesiąca do 3 
lat, 25 mg – ½ tabletki

›› dzieci od 3 lat do 12 lat,  
50 mg – 1 tabletka

›› dorośli (do 60 lat) i dzieci 
powyżej 12 lat, 100 mg  
– 2 tabletki

Lp. NAZWA DZIELNICY PUNKTY GDZIE MOŻNA ODEBRAĆ PREPARAT JODKU POTASU

1. STARE MIASTO
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Obrońców Westerplatte 18
Urząd Miejski Pl. Piłsudskiego 1

2. NOWE MIASTO
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gdańska 2
Szkoła Podstawowa nr 11 , ul. Saperska 12

3. SUCHOSTRZYGI

Publiczne Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Jodłowa 6
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Topolowa 23
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Władysława Jagiełły 8
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Armii Krajowej 70

4. CZYŻYKOWO
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Czyżykowska 69
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Konopnickiej 11

5. GÓRKI Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 7, ul. Księdza Władysława Młyńskiego 4

6. OSIEDLE STASZICA Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Stoczniowców 15 A

›› kobiety w ciąży i karmiące 
piersią, 100 mg  
– 2 tabletki.

Przyjęcie tabletki nasyca tar-
czycę stabilnym jodem, blo-
kując tym samym wchłania-
nie przez nią radioaktywnego 
jodu oraz zapobiega jego gro-
madzeniu się.

Tak jak w przypadku innych 
leków, także w przypadku ta-
bletek ze stabilnym jodem, je-
śli występują jakiekolwiek oba-
wy, choroby przewlekłe lub je-

śli mamy jakiekolwiek wątpli-
wości co do możliwości przyję-
cia leku, należy skonsultować 
się z lekarzem.

Uwaga! Profilaktyczne przyj-
mowanie jodku potasu na wła-
sną rękę jest odradzane przez 
lekarzy i specjalistów.

Informacje dotyczące przyjmo-
wania leku w tym zasady daw-
kowania, czasu podania leku 
oraz przeciwwskazania me-
dyczne zostały opisane w ulot-
ce na kolejnych stronach.

Zgodnie z decyzją Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji, do samorządów 
w całej Polsce przekazane 
zostały tabletki z jodkiem 
potasu. Do Tczewa trafiło 

prawie 81 000 tabletek. 
Podejmowane działania 

to standardowa procedura 
stosowana na wypadek 

wystąpienia ewentualnego 
zagrożenia radiacyjnego.

WYKAZ PLACÓWEK WYTYPOWANYCH DO PRZYJĘCIA I ROZDYSPONOWANIA TABLETEK JODOWYCH  
SZKOŁY I INSTYTUCJE
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Lp NAZWA DZIELNICY PUNKTY GDZIE MOŻNA ODEBRAĆ PREPARAT JODKU POTASU GODZINY OTWARCIA

1. STARE MIASTO

„ Dr Max” ul. Dąbrowskiego 1 pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-15:00, niedziela zamknięte

„Dbam o Zdrowie” ul. Kopernika 1 pn.-pt. 8:00-19:00, sobota 8:00-13:00, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Hallera 24 pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-20:00, niedziela 9:00-16:00

2. NOWE MIASTO

 „Wracam do Zdrowia” ul. Wojska Polskiego 22 pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-16:00, niedziela zamknięte

„NZOZ Medyk” ul. Wojska Polskiego 5 pn.-pt. 8:00-18:00, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

„NZOZ Polmed” ul. Pomorska 1 pn.-pt. 7:00-19:00, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Gdańska 8c pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-20:00, niedziela 8:00-20:00

„Apteka DOZ” ul. Sobieskiego 38A pn.-pt. 8:00-17:00, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Jedności Narodu 16/2 pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-14:00, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Wojska Polskiego 16A pn.-pt. 8:00-16:00, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

3. SUCHOSTRZYGI

 Apteka ul. Braci Grimm 4 (Carrefour) pn.-pt. 8:00-21:00, sobota 8:00-21:00, niedziela zamknięte

„Wracam do Zdrowia” ul. Armii Krajowej 35, pn. – czw. 8:00-19:00, piątek 8:00-20:00,  
sobota 8:00-16:00, niedziela zamknięte

„Apteka Bajkowa” ul. Jasia i Małgosi 8/3, pn.-pt. 8:30-18:30, sobota 9:00-13:00, niedziela zamknięte

„NZOZ Medica” ul. Armii Krajowej 74, pn.-pt. 8:00-18:30, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

„NZOZ Przychodnia Rogowscy” ul. Jasia i Małgosi 8/4, pn.-pt. 7:30-18:00, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Jodłowa 13A, pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-14:00, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Armii Krajowej 19E, pn.-pt. 8:00-19:00, sobota 8:00-15:00, niedziela zamknięte

„Dbam o Zdrowie” ul. Żwirki 49 pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-14:00, niedziela zamknięte

„Apteka DOZ” ul. Solidarności 11/25 pn.-pt. 8:00-21:00, sobota 8:00-21:00, niedziela zamknięte

4. CZYŻYKOWO
„Dbam o Zdrowie” ul. Czyżykowska 37 pn.-pt. 7:00-20:00, sobota 8:00-15:00, niedziela zamknięte

„NZOZ Przychodnia Rogowscy” ul. 30 Stycznia 55 pn.-pt. 8:00-18:00, sobota zamknięte, niedziela zamknięte

5. GÓRKI „Nova Apteka” ul. Głowackiego 57 pn.-pt. 8:00-20:00, sobota 8:00-14:00, niedziela zamknięte

WYKAZ PLACÓWEK WYTYPOWANYCH DO PRZYJĘCIA I ROZDYSPONOWANIA TABLETEK JODOWYCH – APTEKI, PRZYCHODNIE 

(WYDAWANIE PREPARATU WYŁĄCZNIE W GODZINACH OTWARCIA)
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