
NA STARYM MIEŚCIE POJAWIŁ SIĘ NOWY, NIEZWYKLE BARWNY I WZBUDZAJĄCY DUŻE 
ZAINTERESOWANIE ELEMENT – MURAL, KTÓREGO AUTOREM JEST NIEŻYJĄCY JUŻ MŁODY 
TCZEWSKI ARTYSTA MAURYCY DOLINA-NIŻYŃSKI. MURAL ZNAJDUJE SIĘ NA DWÓCH 
ŚCIANACH BUDYNKU PRZY UL. PODMURNEJ 12 UŻYTKOWANYM PRZEZ FABRYKĘ SZTUK.

NOWY MURAL NA STARYM MIEŚCIE
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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 
Małgorzata Mykowska

AKTUALNOŚCI

Dystrybucja tabletek  
z jodkiem potasu

22-23

18 Przedsiębiorczość

Społeczeństwo4

Razem świętowaliśmy  
niepodległość

12-13

5-7 Inwestycje 11 Kwiaty przy pomniku  
żołnierzy austriackich

16-17 170-lecie kolei w Tczewie 
– wystawa online

8 Preferencyjny zakup węgla  
dla gospodarstw domowych

Festiwal Twórczości  
Kociewskiej

14-15
9 Kolej, Most Tczewski i KKS Unia  

– potrójny jubileusz

19 Rower

10 Nie płacisz czynszu  
– grozi ci eksmisja

P rezydent Miasta Tczewa informuje, 
że od 16 listopada do 7 grudnia 

br., osoby zainteresowane zawarciem 
umów najmu wolnych lokali miesz-
kalnych w budowanym budynku przy 
ul. Sadowej 6A w Tczewie działka nr 
229 obręb ewidencyjny 0004, będą 
mogły składać wnioski o najem oso-
biście w Wydziale Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Tczewie ul. 30 
Stycznia 1 w pokoju 23-24 (I piętro).

Zasady naboru i oceny wniosków 
zostały określone w Uchwale 
Nr XL/457/2022 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie zasad przeprowadzania 
naboru wniosków o zawarcie umów 
najmu lokali mieszkalnych w ramach 
pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierw-
szych latach najmu mieszkania.

Wzór wniosku i wymaganych doku-
mentów można pobrać na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Tczewie – BIP:

›› bip.tczew.pl/wiadomosci/15964/
wiadomosc/658241/oglosze-
nie_o_uzupelniajacym_na-
borze_wnioskow_o_zawar-
cie_umow_naj

Mieszkania przy ulicy 
Sadowej – można  
składać wnioski

Kultura20-21

Krzysztof Korda, historyk, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, opowiedział o wydarzeniach 
sprzed 104 lat
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Minęło 100 lat od założenia Kolejowego Klubu Sportowego 
Unia Tczew, jednego z najstarszych na Pomorzu

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Żwirki
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Małgorzata Mykowska
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Wykonawcą jest  Paweł 
Chmielewski z Warsza-
wy, który realizuje zadania 
za blisko 68 tys. zł. Mural 
znajduje się na dwóch są-
siadujących ścianach bu-
dynku. Autorem projek-
tu jest nieżyjący już młody 

Tczewianin 
Józef Bejgrowicz 
– najsilniejszy!

W  trwających w październi-
ku Mistrzostwach Świata 

w Trójboju Siłowym w Trna-
vie w Słowacji, tczewianin 
Józef Bejgrowicz wywalczył 
złoto i tytuł Mistrza Świa-
ta. Dodatkowo – pobił 9 no-
wych rekordów świata – 
2 w przysiadzie ze sztangą 
na barkach, 1 – w wyciska-
niu sztangi leżąc na ławeczce, 
3 – w martwym ciągu i 3 – 
w trójboju siłowym. W kla-
syfikacji generalnej (bez po-
działu na kategorie wieko-
we) zajął 5. miejsce na 200 
zawodników ze wszystkich 
kontynentów.

To nie wszystkie ostatnie 
osiągnięcia tczewianina. 
Józef Bejgrowicz wywalczył 
I miejsce w martwym ciągu 
( w kategorii 82,5 kg z wy-
nikiem... 220 kg) – na Mi-
strzostwach Polski Niepod-
ległej w Złotoryi. Zdobył też 
najwięcej punktów za pod-
niesiony ciężar, bez podziału 
na kategorie wiekowe i wago-
we. Na tym na razie koniec 
startów – teraz krótka prze-
rwa i przygotowania do se-
zonu 2023.

– Józef Bejgrowicz po raz 
kolejny udowodnił że Tczew 
to silne miasto silnych ludzi 
Gratuluję i dziękuję za świet-
ną promocję Tczewa – napi-
sał prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki na swoim pro-
filu facebookowym.

tczewski artysta – Maurycy 
Dolina-Niżyński.

W 2018 r. ogłosiliśmy kon-
kurs  na projekt  mura-
lu tczewskiego. Wpłynę-
ło wówczas 10 projektów, 
które trafiły pod głosowa-
nie w internetowym plebi-

scycie. Wygrał projekt Ja-
rosława Kukowskiego, któ-
ry obecnie widnieje na bu-
dynku przy ul. Armii Krajo-
wej 61, ale były też inne cie-
kawe pomysły. Drugie miej-
sce zajął projekt Maurycego 
Doliny-Niżyńskiego.

Nowy mural na Starym 
Mieście

WOŚP – znowu zagramy 
razem

W pierwszej połowie 
listopada rozpoczęły 

się prace nad nowym 
muralem – na elewacji 

budynku przy ul. 
Podmurnej 12 (Fabryka 

Sztuk).

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

– Wspólnie ze sztabami ZHP 
i Sławka Kussowskiego przy-
gotowujemy imprezę w Cen-
trum Kultury i Sztuki. Pierw-

sze ustalenia już za nami. 
Nie może Was zabraknąć – 
już dzisiaj zapraszam na 29 
stycznia. Tym razem bę-
dziemy zbierać pieniądze 
na walkę z sepsą – dla ma-
łych i dużych – zachęca pre-

zydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki.

Miasto  Tczew co  roku 
wspiera inicjatywę Jurka 
Owsiaka pomagając ma-
terialnie i organizacyjnie 
wolontariuszom.

Zaczynamy pracę nad 
organizacją kolejnego 

finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Będzie to już 31. edycja 
imprezy, a 30. – jubile-

uszowa w Tczewie.
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Tczewskie trojaczki mają już rok

5 
listopada do gdań-
skiej  Przystani 
Cesarskiej dotarł 
jacht Inatiz, wra-
cający z wypra-

wy żeglarskiej Hudson Bay 
2022. Wyprawa została zor-
ganizowana i poprowadzona 
przez tczewskiego kapitana 
– Macieja Sodkiewicza.

W trakcie wyprawy jacht do-
tarł aż po północne krań-
ce Zatoki Foxe'a i żeglował 
po arktycznych wodach, 
gdzie dotąd nigdy nie powie-
wała polska bandera. 

Kapitana Sodkiewicza i jego 
załogę powitał m.in. wice-
prezydent Tczewa Adam 
Urban wręczając mu lune-
tę, dzięki której łatwiej od-
naleźć drogę do domu.

L sesja Rady Miejskiej 
w Tczewie
24 LISTOPADA, GODZ. 10.00
URZĄD MIEJSKI, UL. 30 STYCZNIA 1

CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego 

porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji 

Rady Miejskiej w Tczewie z 27 
października 2022 r.

5. Informacja z działalności Prezyden-
ta Miasta Tczewa za listopad 2022 r.

6. Informacja z interpelacji zgłoszo-
nych przez radnych w okresie od 27 
października do 23 listopada 2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7. Przedstawienie protokołu 

z kontroli przeprowadzonej przez 
zespół kontrolny Komisji Rewizyj-
nej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tczewie w zakresie 
rozliczenia dotacji na zadania 
realizowane ze środków gminnych 
w latach 2018-2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1.  zmian w budżecie miasta Tczewa 

na 2022r.,
8.2. zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Tczewa na lata 
2022-2033,

8.3. zmieniająca uchwałę w sprawie 
wysokości i zasad ustalania opłat 
za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew,

8.4. określenia stawki za kilometr 
przebiegu pojazdu w Gminie 
Miejskiej Tczew,

8.5. rezygnacji z członkostwa w stowa-
rzyszeniu Polska Unia Mobilności 
Aktywnej,

8.6.  udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Tczewskiego,

8.7. przyjęcia rocznego planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w mieście 
Tczewie na rok 2023,

8.8. zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na 2023 rok.

9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań 
i wniosków.

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

Tczewianin wrócił z arktycznego rejsu

Wyprawa była kolejnym 
przedsięwzięciem zorga-
nizowanym przez Macie-
ja Sodkiewicza i skupionej 
wokół niego grupy polar-

nych żeglarzy. Wcześniej 
ekipa dotarła m.in. na Spits-
bergen, Grenlandię, Alaskę 
i Antarktydę.

Małgorzata Mykowska
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Laura, Maja i  Jakub 
– tczewskie trojacz-
k i ,  k t ó r e  p r z y s z ł y 

na świat w październiku 
ubiegłego roku, odwiedzi-
ły prezydenta Tczewa Mi-

rosława Pobłockiego. Ma-
luchom towarzyszyli rodzi-
ce i opiekunka.

Ponieważ trojaczki nie-
dawno obchodziły urodzi-
ny – czekały na nie prezen-
ty, dzięki którym gabinet 
prezydenta szybko zamie-

nił się w plac zabaw. – Cie-
szę się, że dzieci tak swobod-
nie czuły się w urzędzie, cho-
ciaż mały Kuba cały czas pil-
nował mamy. Rośnijcie zdro-
wo! A rodzicom życzę dużo 
siły i wytrwałości – powie-
dział prezydent.

Małgorzata Mykowska
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Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Ankieterzy 
w autobusach

W krótce tczewska komu-
nikacja miejska zostanie 

poddana badaniom marke-
tingowym, które mają wyka-
zać wielkość popytu na usłu-
gi przewozowe. Badanie ta-
kie zostanie zlecone przez 
Zakład Usług Komunalnych.

Zakres badań obejmować 
będzie wszystkie kursy wy-
konywane na poszczegól-
nych liniach, oddzielnie – 
dla dni powszednich, sobót 
i niedziel. W każdym po-
jeździe pracować będą an-
kieterzy zapisujący liczbę 
osób wsiadających i wysia-
dających na poszczególnych 
przystankach oraz znajdu-
jących się wewnątrz auto-
busu po tym, jak autobus 
ruszy z przystanku. Zba-
dane zostanie także wyko-
rzystanie poszczególnych 
przystanków w całej sieci 
komunikacyjnej.

Efektem badań i analiz prze-
prowadzonych na ich pod-
stawie będzie przygotowa-
nie optymalnego układu li-
nii autobusowych i często-
tliwości połączeń, co zosta-
nie poddane konsultacjom 
społecznym.

Badania zaplanowane zo-
stały na przełom listopada 
i grudnia br.

Małgorzata Mykowska

Nowa ścieżka rowerowa po-
wstała na odcinku ok. 500 
m, od ul. Armii Krajowej do 
al. Kociewskiej. Ten frag-
ment był potrzebny, aby do-
tychczasowa sieć tras rowe-
rowych była bardziej spójna. 
Obecnie w Tczewie mamy 
31 km ścieżek rowerowych.

Z ramienia miasta, inwesty-
cję prowadził Zakład Usług 
Komunalnych. Wykonaw-
cą zadania była firma ROKA 
Budownictwo ze Starogardu 
Gd. Koszt ścieżki to 670 tys. 
zł. Inwestycja została dofi-
nansowana ze środków Rzą-

Nowa ścieżka dla cyklistów

Zakończyła się budowa 
ścieżki rowerowej przy 

ul. Żwirki. Jednymi z jej 
pierwszych użytkowników 
byli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4, którzy wraz 

z prezydentem Tczewa 
Mirosławem Pobłockim 
symbolicznie otworzyli 
nowy trakt rowerowy.

dowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.

Przypomnijmy, że także 
w tym roku, wzdłuż alei So-
lidarności – na ok. 800-me-
trowym odcinku między 

skrzyżowaniami z ul. Jagiel-
lońską i Kazimierza Wiel-
kiego, wykonany został ciąg 
pieszo-rowerowy. To zada-
nie realizowała Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.
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Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Piotr Szkopkowski

Wykonawcą zadania, na zlece-
nie miasta, jest Energa-Oświe-
tlenie Sp. z o.o. z siedzibą w So-
pocie. Koszt inwestycji to bli-
sko 190 tys. zł, termin realiza-
cji – koniec listopada.

Od kilku lat systematycznie 
wymieniamy oświetlenie ulicz-
ne – na ledowe, które pozwa-
la na oszczędność ok. 50 proc. 
zużycia energii. Na podsta-
wie porozumienia zawarte-
go z miastem w 2021 r. Ener-
ga zobowiązała do moderni-
zacji 1652 sztuk opraw świetl-

Od 2017 roku Miasto 
Tczew realizuje pro-
gram „Usuwanie wy-

robów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew”. W ciągu 6 lat usunięto 
81 ton wyrobów zawierających 
azbest w postaci płyt falistych 
azbestowo-cementowych. Re-

alizacja zadania współfinan-
sowana jest przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

W październiku 2022 roku 
odbył się nabór wniosków na 
usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest w 2023 roku. Zło-

żono 19 wniosków, planowana 
ilość azbestu do usunięcia wy-
nosi około 30 ton.

Do końca roku zapadnie decy-
zja WFOŚiGW dotycząca dofi-
nansowania, a realizacja zada-
nia nastąpi w 2023 r. (zakoń-
czy się do połowy październi-
ka 2023 r.).

Tegoroczne wnioski doty-
czą budynków m.in. przy ul. 
Bema, Broniewskiego, Kos-
saka, Kusocińskiego, Sienkie-
wicza, Królowej Bony, Krasiń-
skiego, Żwirki, Fenikowskiego, 
Czyżykowskiej, Iwaszkiewicza 
oraz ogródków działkowych.

Małgorzata Mykowska

Usuwanie azbestu – wpłynęło  
19 wniosków

Jaśniej i oszczędniej – kolejne 
lampy do wymiany

nych, z uwzględnieniem wy-
miany na oprawy energo-
oszczędne i to zostało zreali-
zowane. Obecnie na terenie 
Tczewa znajduje się ok. 2 tys. 
opraw należących do Energii 
i prawie wszystkie to oświe-
tlenie ledowe.

Własnością miasta jest po-
nad 4,5 tys. punktów świetl-
nych, z czego prawie 1570, 
czyli 35 proc. to oprawy le-
dowe, ponadto: 2013 – opra-
wy sodowe i 943 – oprawy 
metalo-halogenowe.

W przyszłym roku planujemy 
wymianę oświetlenia na ener-
gooszczędne za ok. 1 mln zł. Do 
wymiany wytypowano oświe-
tlenie na ulicach:

›› Armii Krajowej – 134 szt.
›› 30 Stycznia od Lecznicy 

zwierząt – 9 szt.
›› Grunwaldzka – 14 szt.
›› Łazienna + parking – 38 szt.
›› Malinowska – 56 szt.
›› Zamkowa – 45 szt.
›› Kwiatowa – 28 szt.
›› Osiedle Bajkowe – 51 szt.

›› Chopina – 33 szt.
›› Działkowa – 50 szt.
›› Przemysława II+ Os. 

Strzelnica – 60 szt
›› Czatkowska – 45 szt.
›› Kołłątaja – 36 szt.
›› Starowiejska – 30 szt.
›› Chrobrego – 18 szt.
›› Kapitańska – 22 szt.
›› J. Dąbrowskiego od We-

sterplatte do Kościuszki  
– 27 szt.

›› Prosta – 25 szt.
›› Jurgo Hanny Hass – 37 szt.
›› Szlak Forteczny – 33 szt.
›› Nowowiejska – 31 szt.
›› Mickiewicza, Krótka,  

pl. Hallera – 50 szt.
›› Sambora – 35 szt.
›› Ścieżka rowerowa  

przy DK 91 – 66 szt.

Do wymiany wytypowano łącz-
nie 997 szt. opraw o mocy za-
instalowanej równej 89,72 kW. 
Przewidywana moc po wy-
konaniu modernizacji zosta-
nie ograniczona do poziomu 
44,819 kW, co daje oszczęd-
ności na poziomie ok 50 proc. 
Pozwoli to zmniejszyć wydatki 
związane z energią elektryczną 
na poziomie ok 13 proc. 

Rozpoczęła się wymiana 
opraw sodowych na oprawy 

LED przy trzech ulicach – alei 
Solidarności, ul. Kociewskiej 

i ul. Rokickiej. Wymienionych 
zostanie 209 opraw.
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UKPrzebudowa 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. Termin za-
kończenia prac – koniec lute-
go 2023 r.

Zakres inwestycji to przebudo-
wa ul. Zygmunta Starego (blisko 
400 m), fragmentu ul. Królowej 
Marysieńki (46 m), przebudo-
wa ścieżki rowerowej w obrę-
bie drogi wojewódzkiej 224, 
remont nawierzchni odcinka 
ul. Stefana Batorego (ok 58 m), 
a także budowa lub przebudo-
wa sieci kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, wodociągowej, elek-
troenergetycznej, a także mon-
taż oświetlenia drogowego.

Postęp:
›› zakończono prace związane 

z przebudowa sieci i urzą-
dzeń i urządzeń wodno-ka-
nalizacyjnych, budową ka-
nału technologicznego, uło-
żeniem przewodów oświetle-
nia ulicznego w ul. Królowej 
Marysieńki, w ul. Zygmun-
ta Starego na odcinku od 
ul. Królowej Marysieńki do 
skrzyżowania z ul. Żwirki.

›› wykonano nawierzchnie 
chodników oraz podbudo-
wę jezdni w na odcinku od 
ul. Jagiellończyka do ul. 
Królowej Marysieńki.

›› dokonano montażu fun-
damentów lamp oświetle-
niowych na odcinku od ul. 
Królowej Marysieńki do ul. 
Żwirki.

›› zakończono prace związane 
z budową nowej magistra-
li gazowej, które realizowa-
ne są przez podmiot dzia-
łający niezależnie na zlece-
nie PSG Sp. z o.o. – trwają 
pracę związane z przełącza-
niem odbiorców na nowe 
przyłącza zasilane z nowej 
magistrali gazowej;

W chwili obecnej trwają prace 
związane z:
›› przebudową sieci i urzą-

dzeń wodno-kanalizacyj-
nych w ul. Zygmunta Stare-
go na odcinku od ul. Żwirki 
do ul. Jagiellońskiej,

›› układaniem przewodów 
oświetlenia ulicznego na od-
cinku od ul. Żwirki do ul. 
Jagiellońskiej,

›› układaniem podbudowy 
pod chodniki i jezdnię w ul. 
Z. Starego w kierunku ul. 
Żwirki

›› układaniem krawężników 
w ul. Zygmunta Starego od 
ul. K. Jagiellończyka do ul. 
K Marysieńki włącznie.

Zaawansowanie wykonania ca-
łości prac budowlanych szacu-
je się na ok 60 proc.

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.

Postęp:

›› wybudowano główny ko-
lektor kanalizacji deszczo-
wej wraz z podłączeniem 
rynien – strona lewa i pra-
wa. Wyremontowano sieć 
wodociągową na całej dłu-
gości projektowej od skrzy-
żowania ul. Obrońców We-
sterplatte z ul. Królowej 
Jadwigi.

›› wykonano oświetlenie dro-
gowe w całym zakresie re-
alizacji projektu.

›› wykonano usunięcie kolizji 
z siecią elektroenergetyczną.

Obecnie trwają prace zwią-
zane z:
›› układaniem kostki bruko-

wej w chodniku i jezdni 
na skrzyżowaniu ul. Jadwi-
gi z ul. Jana z Kolna,

›› wykonywaniem prac łą-
czeniowych w celu urucho-
mienia nowego oświetlenia 
ulicznego,

›› wykonywaniem prac po-
rządkowych na całej ul. 
Królowej Jadwigi.

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.

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 przebudo-
wa ul. Ceglarskiej na całym jej 
przebiegu, czyli 725 m od skrzy-
żowania z ul. Czyżykowską do 
skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną, 
budowa ok. 60-metrowego od-
cinka ul. Czyżykowskiej (stro-
ny ulicy Ceglarskiej), przebudo-
wa około 30 m ul. Nadbrzeżnej 
w obrębie skrzyżowania z ul. 
Ceglarską. Inwestycja obejmu-
je także budowę sieci kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenia dro-
gowego, usunięcie kolizji sie-
ci wodociągowej, sanitarnej, 
elektroenergetycznej.

W chwili obecnej trwają pra-
ce przygotowawcze, dokonano 
inwentaryzacji stanu istnieją-
cych dróg i budynków, wpro-
wadzono tymczasową organi-
zację ruchu, wytyczono tra-
sę przebiegu sieci kanalizacji 
deszczowej. Rozpoczęto pra-
ce związane z usunięciem ko-
lizji z sieciami elektroenerge-
tycznymi średniego napięcia.

Rozpoczęto przebudowę kana-
lizacji deszczowej na skrzyżo-
waniu ul. Czyżykowskiej z ul. 
Ceglarską w kierunku skrzy-
żowania z ul. Tetmajera.

Inwestycje drogowe, z ramienia 
Gminy Miejskiej Tczew, prowa-
dzi Zakład Usług Komunalnych 
– Miejski Zarząd Dróg.

Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego 
i Ceglarska – trwają przebudowy ulic

Do końca zbliża się remont 
ul. Królowej Jadwigi, 

w przyszłym roku zakończą 
się przebudowy ulic Zygmun-

ta Starego i Ceglarskiej.
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3 listopada br. weszła w ży-
cie ustawa z 27 paździer-
nika 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałe-
go dla gospodarstw domowych 
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2022 
r. poz. 2236).

Na terenie Tczewa zostanie 
podjęta współpraca z lokalny-
mi podmiotami gospodarczy-
mi (obecnymi składami wę-
gla), które będą zaopatrywać 
mieszkańców w węgiel po pre-
ferencyjnej cenie – nie wyższej 
niż 2000 zł brutto za 1 tonę. 
Informację o tym, które pod-
mioty otrzymają uprawnie-
nia do sprzedaży węgla na te-
renie miasta, podamy w spe-
cjalnym komunikacie – zaraz 
po potwierdzeniu otrzymanym 
od dystrybutora paliw stałych 
spółki PGE Paliwa. Szacuje-
my, że pierwsze dostawy wę-

gla do tych składów będą mia-
ły miejsce już w II połowie li-
stopada br. Staramy się wspól-
nie z podmiotami o maksymal-
ne skrócenie czasu oczekiwa-
nia na dostawę paliwa stałego.

Węgiel, który będzie dystrybu-
owany w ramach zakupu pre-
ferencyjnego, będzie pocho-
dził z importu lub z krajowe-
go wydobycia, w zależności od 
dostępnej frakcji u operatora 
dystrybucyjnego PGE Paliwa. 
Surowiec będzie posiadał od-
powiedni certyfikat świadczą-
cy o jego parametrach, wyda-
ny przez podmiot wprowadza-
jący do obrotu – PGE Paliwa.

Węgiel będzie można nabyć 
na podstawie zaświadczeń 
o uprawnieniu do otrzymania 
dodatku węglowego. Zaświad-
czenia będą wydawane od 7 li-

stopada 2022 r. na wniosek 
osoby uprawnionej przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tczewie , w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od złoże-
nia wniosku. Do wniosku dołą-
cza się oświadczenie, że wnio-
skodawca ani żaden członek 
jego gospodarstwa domowe-
go, na rzecz którego jest do-
konywany zakup preferencyj-
ny, nie nabyli paliwa stałego 
na sezon grzewczy przypada-
jący na lata 2022–2023, po ce-
nie niższej niż 2000 zł brutto 
za tonę w ilości co najmniej 1,5 
tony. Dotyczy to osób, które już 
nabyły węgiel np. w ramach 
sprzedaży prowadzonej przez 
sklep PGG lub inny podmiot.

Uprawnione gospodarstwo 
domowe będzie mogło nabyć 
węgiel w preferencyjnej ce-
nie, w ilości nie więcej niż 1,5 

tony do końca 2022 r. oraz 1,5 
tony do końca kwietnia 2023 
r. – zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Aktywów Pań-
stwowych z dnia 2 listopada 
2022 r. poz. 2238 w sprawie 
ilości paliwa stałego dostęp-
nej dla jednego gospodarstwa 
domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego.

Listę podmiotów, które będą 
prowadzić sprzedaż na tere-
nie miasta Tczewa opublikuje-
my niezwłocznie po otrzyma-
niu potwierdzenia od PGE Pa-
liwa o zawarciu umowy na pre-
ferencyjną sprzedaż. Informa-
cje o możliwości zakupu węgla 
można też na bieżąco monito-
rować na stronie: www.cieplo.
gov.pl – bezpłatnej wyszuki-
warce wszystkich podmiotów 
prowadzących sprzedaż węgla 
na terenie całego kraju.

Preferencyjny zakup węgla  
dla gospodarstw domowych

Do nagrody i wyróżnień mogą 
być zgłaszane osoby fizycz-

ne, które uzyskały ważne osią-
gnięcia, mające znaczenie dla 

Tczewianin Roku 2022  
– czekamy na kandydatury

Do 5 stycznia 2023 r. cze-
kamy na kandydatury do 
nagrody prezydenta mia-

sta – Tczewianin Roku 2022. 
Zachęcamy organizacje, stowa-
rzyszenia i grupy prywatnych 
osób do wytypowania kandyda-
tów spośród osób, które w mija-
jącym roku szczególnie zasłuży-
ły się dla naszego miasta.

Nagroda została ustanowiona 
w 1996 r. i jest przyznawana 
za wybitne osiągnięcia i zasługi 
dla Tczewa i jego mieszkańców. 
Nagrodę i wyróżnienia przy-
znaje prezydent raz w roku, 
za rok poprzedni. Wręczenie 
następuje podczas uroczysto-
ści Dnia Tczewa 30 stycznia.

miasta lub jego mieszkańców, 
a w szczególności:

›› przyczyniły się do promo-
cji osiągnięć miasta Tcze-
wa w kraju lub za granicą;

›› przyczyniły się do rozwo-
ju społecznego, gospodar-
czego lub kulturalnego 
miasta;

›› przysporzyły miastu ko-
rzyści materialnych 
i duchowych.

Kandydatów mogą zgłaszać 
stowarzyszenia, organizacje 
społeczne, kombatanckie lub 
polityczne oraz grupy miesz-
kańców (co najmniej 20 osób), 
a także Rada Miejska.
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Jubileusze były okazją do 
wspomnień, przypomnienia 
historii, wręczenia upomin-
ków i wyróżnień. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłoc-
ki przekazał KKS Unia Tczew 
czek na 10 tys. zł.

O tym, jaki wpływ na rozwój 
Tczewa miała kolej mówił rad-
ny i historyk, Kazimierz Ic-
kiewicz. Nasze miasto swoje 
powstanie zawdzięcza Wiśle, 
ale rozwój gospodarczy – ko-
lei. Budowie linii kolejowej to-
warzyszyły zakrojone na wiel-
ką skalę inwestycje. W 1857 
r. oddano do użytku pierwszy 
drogowo-kolejowy most przez 
Wisłę, drugi – kolejowy wznie-
siono w 1890 r. Rozwinęła się 
nie tylko infrastruktura kole-

Kolej, Most Tczewski i KKS Unia  
– potrójny jubileusz

W Centrum Kultury i Sztuki 
świętowaliśmy potrójny 

jubileusz: 170-lecia kolei 
w Tczewie, 165-lecia Mostu 
Tczewskiego i 100-lecie KKS 

Unia Tczew. Uroczystość 
odbyła się 14 listopada.

jowa, ale także miejska. Za-
ledwie w ciągu sześciu lat od 
otwarcia linii kolejowej Byd-
goszcz – Tczew, liczba miesz-
kańców zwiększyła się o blisko 
50 proc. Napływ ludności spo-
wodował konieczność rozbu-
dowy miasta. Powstały nowe 
osiedla mieszkaniowe – Nowe 
Miasto, Zatorze, gdzie do dzi-
siaj stoją budynki mieszkalne 
przeznaczone dla ówczesnych 
pracowników kolei. Zbudo-
wane zostały szkoły, zakłady 
przemysłowe, sieć wodocią-
gowa i inne. Tczew stał się jed-
nym z najważniejszych skrzy-
żowań komunikacyjnych – ko-
lejowych i drogowych.

Mimo, że struktura zawodowa 
znacznie się zmieniła w ostat-

nich latach, to Tczew nadal 
uznawany jest za miasto koleja-
rzy. Do dzisiaj niemal w każdej 
tczewskiej rodzinie jest lub był 
ktoś pracujący na kolei. Mamy 
też w mieście mnóstwo miejsc 
i pamiątek świadczących o ko-
lejarskich tradycjach.
Dzieje Mostu Tczewskiego 
przypomniał Krzysztof Kor-
da, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.
– Most wywarł wpływ na wie-
lu ludzi wszelkich profesji: ar-
chitektów, dziennikarzy, poli-
tyków, wojskowych, ale i pi-
sarzy oraz filmowców – po-
wiedział Krzysztof Korda. – 
Pojawia się w literaturze pol-
skiej od XIX wieku. Wspomi-
nała o nim Deotyma. Pojawia 

się w książce „Ten Obcy” Jur-
gielewiczowej. O umieszczeniu 
w przyszłości mostu w powieści 
fantasy wspominał przed kilku 
laty pisarz Andrzej Pilipiuk.

Od 2012 roku, kiedy prze-
prawa ze względu na jej stan 
techniczny została zamknię-
ta, trwają zabiegi o przywró-
cenie temu zabytkowi inżynie-
rii budowlanej dawny blask. 
Most Tczewski po odbudowie 
ma wyglądać jak w XIX wieku.

O historii KKS Unia Tczew 
i wybitnych zawodnikach i tre-
nerach klubu mówił prezes 
Jacek Prętki. KKS Unia jest 
jednym z najstarszych klu-
bów sportowych na Wybrzeżu. 
Unia wychowała wielu wybit-
nych sportowców, wśród nich 
m.in.: Mateusza Biskupa te-
gorocznego złotego medalisty 
wioślarskich Mistrzostw Świa-
ta, olimpijczyków – Czesła-
wę Kościańską czy zmarłego 
w tym roku Kazimierza Zim-
nego. Obecnie w Unii szkoli się 
około 200 młodych ludzi. Naj-
bardziej znana jest sekcja wio-
ślarska i piłkarska.

Oprawę artystyczną uroczy-
stości zapewnił zespół Ja-
dwigi Tomczyńskiej. Pod-
czas uroczystości wykonane 
zostało też logo 100-lecia Unii 
Tczew, które natychmiast zna-
lazło nabywcę. Sprzedano je 
za 10 tys. zł.
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›› Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Bajko-
wym podjęli 57 interwen-

Nie płacisz czynszu – grozi ci eksmisja

Straż Miejska w październiku
cji własnych oraz 47 zle-
conych (przez administra-
cje i mieszkańców osiedli, 
dyżurnych SM), nałożyli 17 
mandatów karnych na łącz-
ną kwotę 1250 zł, wystawi-
li 14 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 28 
osób pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 81 interwencji wła-
snych oraz 45 zleconych, 
nałożyli 16 mandatów kar-
nych na łączną kwotę 1350 
zł, wystawili 60 wezwań dla 
sprawców wykroczeń dro-
gowych, 21 osób pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 109 interwencji własnych 
oraz 180 zleconych, nało-

żyli 7 mandatów karnych 
na łącznie 550 zł, wystawi-
li 39 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 22 
osoby pouczyli.

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

›› Eko-patrol Straży Miejskiej 
przeprowadził 130 inter-
wencji. Wystawiono 9 man-
datów karnych na łączną 
kwotę 700 zł oraz wystawio-
no 12 wezwań , pouczono 12 
osób, sporządzono 5 wnio-
sków do sądu. Przy pomo-
cy drona przeprowadzono 
kontrole spalania odpadów 
w piecach i przy ulicach: Wi-
gury i Przemysława II.

›› Do Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie przeka-
zano nagrania z monito-
ringu miejskiego: pobicia 
(4 października), uszko-
dzenia mienia (7, 17, 19, 
20 października), kradzie-
ży mienia (13, 14, 19, 24, 
27 października), zaśmie-
cenia działki (18 paździer-
nika), kolizji drogowej (19 
października) uszkodzenia 
ciała (26 października).

›› Przeprowadzono 5 inter-
wencji dotyczących egze-
kwowania od właścicieli 
psów niezgodnego z prze-
pisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania 
po nich. Nałożono 1 man-
daty na kwotę 100zł.

W październiku 2022 r. 
tczewska Straż Miejska 

odnotowała 716 interwencji, 
w tym 366 zgłoszonych 

przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytucji, 
350 – pozostałych, w tym 

zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 

w Tczewie i interwencje 
własne strażników.

Na podstawie wyroku sądo-
wego rodzina zamieszkująca 
w budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej w dzielnicy Nowe 
Miasto, zalegająca z płatno-
ściami oraz notorycznie wy-
kraczająca w rażący lub upo-
rczywy sposób przeciwko po-
rządkowi domowemu, została 
przeniesiona w ramach naj-
mu socjalnego do lokalu w in-
nej dzielnicy. Eksmisja zosta-
ła przeprowadzona przez ko-

mornika, przy asyście policji 
oraz udziale ślusarza. Takie 
czynności są przeprowadzane 
w przypadku braku dobrowol-
nego przekwaterowania do lo-
kalu przyznanego przez Gmi-
nę. Z całej sytuacji z pewno-
ścią najbardziej zadowoleni są 
mieszkańcy budynku, którym 
eksmitowana rodzina mocno 
dawała się we znaki.

TTBS podkreśla, że lokale 
w ramach najmu socjalnego 
są lokalami o obniżonym stan-
dardzie, a umowy zawierane 
są na okres nie dłuższy niż 3 
lata. Dodatkowo Spółka zwra-
ca uwagę, że Sąd nie w każdym 
przypadku zobowiązany jest do 
przyznania najmu socjalnego.

Spółka nadmienia również, 
że w bieżącym roku zostało już 
przeprowadzonych 8 eksmisji, 
z czego 4 wyroki zrealizowane 
dla lokali spoza zasobu gminy 
oraz 4 z zasobu mieszkaniowe-
go należącego do Gminy Miej-
skiej Tczew.

Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

informuje, że w pierwszej 
połowie listopada została 

przeprowadzona kolejna eks-
misja z lokalu komunalnego. 
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Nakładem Wydawnictwa 
JASNE ukazała się kolejna 
książka Krzysztofa Kowal-
kowskiego pt. „Franciszek 

Józef Chylewski – pilot 300. 
Dywizjonu Bombowego”. 

Autor opisuje w niej losy bo-
haterskiego pilota z Miłobądza 
pod Tczewem, który w czasie 
drugiej wojny światowej zginął 
w rejsie bojowym nad Niem-
cami. Kim był Franciszek Jó-
zef Chylewski? Urodził się 12 
czerwca 1916 roku w Silnie – 
wsi leżącej w tzw. Kosznajde-
rii (obszar między Tucholą, 
Chojnicami i Sępólnem Kra-
jeńskim), gdzie jego ojciec był 
organistą w miejscowym ko-
ściele. Od 1920 roku miesz-
kał z rodzicami i rodzeństwem 
w Miłobądzu, gdzie uczęszczał 
do szkoły powszechnej. Na-
stępnie w 1935 roku ukończył 
Szkołę Rzemieślniczo-Przemy-
słową w Tczewie (obecnie Ze-
spół Szkół Technicznych im. 
Komandora Antoniego Garnu-
szewskiego w Tczewie). Służbę 
wojskową pełnił od listopada 
1937 roku w 4. Pułku Lotni-
czym w Toruniu, gdzie prze-
szedł przeszkolenie w Szkole 

Podoficerskiej tej jednostki. 
Ukończył wyższy kurs pilota-
żu w stopniu kaprala.

Po wybuchu drugiej wojny 
światowej i przegranej przez 
Polskę wojny obronnej przedo-
stał się do Francji, a po kapitu-
lacji tego państwa (22 czerwca 
1940 roku) nasz bohater znalazł 
się na terenie Wielkiej Brytanii. 
Tam, już 27 czerwca 1940 roku 
został wcielony do polskiego 
lotnictwa w Herefordzie, gdzie 
znajdował się ośrodek RAF. 
W Blackpool ukończył kolejny 
kurs teoretyczny pilota. W li-
stopadzie 1941 roku znalazł się 
w 300. Dywizjonie Bombowym 
w Hemswell. Z tego miejsca od-
był kilka lotów bombowych nad 
Niemcy. Zginął śmiercią bo-
hatera 16 stycznia 1942 roku 
w czasie powrotu z lotu bojo-
wego. O śmierci pilota Fran-
ciszka Józefa Chylewskiego 
informuje tablica pamiątko-
wa na cmentarzu parafialnym 

w Miłobądzu, gdzie czytamy: 
„Ś.P. Franciszek Chylewski, lat 
25, zginął śmiercią lotnika Po-
lish Air Force 15.01.1942. Od-
znaczony Krzyżem Walecznych, 
spoczywa na cmentarzu w Ne-
wark (Anglia).”

Krzysztof Kowalkowski zade-
dykował swoją książkę pamię-
ci polskich lotników. W pu-
blikacji autor wykorzystał bo-
gaty materiał źródłowy, licz-
ne opracowania, prasę, rela-
cje, wspomnienia, informa-
cje od rodziny i innych osób 
oraz netografię. Książka za-
wiera dużo unikatowych foto-
grafii rodzinnych uzyskanych 
przede wszystkim od Zbignie-
wa Chylewskiego i Ewy Dudek. 
Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli przy po-
wstawaniu tej książki zarów-
no autor jak i rodzina dzięku-
ją na kartach publikacji.

Kazimierz Ickiewicz

Książka o bohaterskim pilocie z Miłobądza

Kwiaty przy pomniku żołnierzy 
austriackich w Tczewie
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Pomnik upamiętnia żołnie-
rzy austriackich, którzy trafi-
li do niewoli w 1866 roku. Na 
Pomorze trafiło wówczas 4,5 
tysiąca austriackich jeńców, 
z których część osadzono w 
obozie położonym na terenie 
Tczewa. W wyniku epidemii 

cholery i tyfusu zmarło dwu-
dziestu sześciu jeńców, wśród 
których byli Austriacy, Czesi, 
Polacy, Włosi, Ukraińcy i Wę-
grzy. Jeńcy, podczas pobytu w 
obozie, budowali pobliską dro-

gę do Skarszew. Nazwiska 26 
zmarłych żołnierzy spisał wi-
kariusz parafii farnej, ks. Ro-
bert Sawicki, późniejszy wie-
loletni proboszcz. Klub Kra-
joznawczy „Trsow” w 1994 

roku doprowadził do renowa-
cji cmentarza oraz wpisania 
go na listę zabytków. Od tego 
czasu regularnie organizowa-
ne są uroczystości ku czci po-
chowanych tam żołnierzy. Spo-
łecznymi opiekunami mogiły – 
pomnika są uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 8, również 
obecni na uroczystości.

Uroczystości poprowadził dr 
Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Przy pomniku kwiaty złożyli 
m.in.  Marek Kacprzak, Kon-
sul Honorowy Republiki Au-
strii, Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa, starosta tczew-
ski  Mirosław Augustyn  oraz 
uczniowie SP 8 i przedstawi-
ciele  Nadwiślańskiego Klu-
bu Krajoznawczego „Trsow”.

Małgorzata Mykowska

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, Konsul Honorowy 

Republiki Austrii Marek 
Kacprzak, władze powiatu, 
młodzież oraz przedstawi-

ciele lokalnych stowarzyszeń 
spotkali się przy pomniku 
żołnierzy austriackich na 

osiedlu Suchostrzygi.
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O godz. 11.00 w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. od-
prawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny. Po mszy 
Harcerska Orkiestra Dęta, po-

Razem świętowaliśmy
Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

11 listopada tczewianie 
uroczyście obchodzili 104. 

rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę.

Do wspólnego świętowania 
zaprosił mieszkańców 

prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki.
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niepodległość
prowadziła tczewian najpierw 
na pl. Hallera, gdzie wspól-
nie odśpiewaliśmy hymn na-
rodowy, a potem pod obe-
lisk marsz. J. Piłsudskiego, 
gdzie zostały złożone kwia-
ty. Uczestnicy przemarszu 
otrzymali biało-czerwone fla-
gi i kotyliony.

Po złożeniu kwiatów pod obe-
liskiem, przeszliśmy na cmen-
tarz „stary”, gdzie pod po-
mnikiem „Ku chwale pole-
głym w obronie Ojczyzny” od-
była się dalsza część uroczy-
stości patriotycznych. O wy-
darzeniach sprzed 104 mó-
wił Krzysztof Korda, historyk, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

W uroczystościach, oprócz 
mieszkańców, samorządow-
ców miasta i powiatu, przed-
stawicieli instytucji, stowa-
rzyszeń, służb mundurowych, 
uczestniczył senator Ryszard 
Świlski. Podczas uroczystości 
wystąpili młodzi wokaliści – 
podopieczni Agaty Sowy.

Ze zgromadzonymi modlił 
się proboszcz parafii  pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. – 
Adam Gadomski. Pod pomni-
kiem złożono kwiaty i zapalo-
no znicze.

Wieczorem w Centrum Kul-
tury i Sztuki odbył się kon-
cert Vivat Niepodległa, w wy-
konaniu Orkiestry Kameral-
nej Progress.
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– Cieszę się, że przybywa nam 
uczestników, biorących udział 
w Festiwalu. Istotne jest to, 
że potrafimy zachować jako 
Kociewiacy swoją odrębność 
etniczną i kulturową, ale jed-
nocześnie wiemy, że jesteśmy 
na Pomorzu i mamy również 
innych sąsiadów. Festiwal ma 
łączyć tradycję z nowymi tren-
dami w kulturze. Duże podzię-
kowania należą się dzieciom 
i młodzieży, że podtrzymują 
tradycję regionalną, pamięta-
ją o twórcach i jednocześnie 
promują własną twórczość – 
powiedział Janusz Landow-
ski, prezes TMZT.

Podczas uroczystej gali wień-
czącej festiwal, na scenie za-
prezentowali się wybrani lau-
reaci konkursu:

›› Amelia Kulpińska (Li-
ceum Katolickie Col-
legium Marianum 
w Pelplinie),

›› Nina Uhlenberg (Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Sta-
rogardzie Gdańskim),

›› Igor Libiszewski (Szko-
ła Podstawowa nr 2 
w Pelplinie),

›› Elżbieta Kaleta (Gmin-
ny Ośrodek Kultury 
w Lubichowie),

›› Mirela Stiwe (Gmin-
ny Ośrodek Kultury 
w Lubichowie),

›› Monika Mokwa (Publicz-
na Szkoła Podstawowa 
w Lubichowie),

›› Szymon Szachta (Gmin-
ny Ośrodek Kultury 
w Lubichowie),

›› Zuzanna Libiszewska 
(Szkoła Podstawowa nr 2 
w Pelplinie),

›› Dorota Langowska (Ze-
spół Szkół Ekonomicznych 
w Tczewie),

›› Małgorzata Puchow-
ska (Liceum Katolic-
kie Collegium Marianum 
w Pelplinie),

›› Karol Świtała (Liceum Ka-
tolickie Collegium Maria-
num w Pelplinie),

›› Oliwia Nowaczyńska 
(I Liceum Ogólnokształ-
cące w Starogardzie 
Gdańskim).

Podczas festiwalu była okazja 
na wręczenie wyróżnień. Rada 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Tczewskiej przyznała na-
grodę honorową, jaką jest de-
nar tczewski – Samborowa 
Podzięka. Jest to honorowa 
nagroda przyznawana za wy-
bitne i szczególnie efektywne 
wspieranie działalności statu-
towej TMZT.

Denar tczewski otrzymali:

›› prof. Maria Pająkowska-
-Kensik ze Świecia, 

– językoznawca, dialektolog, 
wieloletni nauczyciel akade-

micki, prof. Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, regionalistka, propa-
gatorka kultury Kociewia, au-
torka opracowań na jego temat 
i propagatorka edukacji regio-
nalnej, znana popularyzatorka 
i miłośniczka Kociewia, Amba-
sadorka Kociewia, a także wie-
loletni juror i sympatyk Festi-
wali Twórczości Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego,

›› Alicja Gajewska

– dyrektor Fabryki Sztuk 
w Tczewie, inicjatorka wielu 
działań kulturalnych w mie-
ście i regionie, wieloletnia rad-
na Powiatu Tczewskiego jako 
wiceprzewodnicząca IV, V i VI 
kadencji, laureatka wielu na-
gród i wyróżnień: „Tczewianin 
Roku 2008”, „Kociewskie Pió-
ro 2008”, „Pierścień Mechtyl-
dy”, Złoty Krzyż Zasługi, „Skra 
Ormuzdowa”. W 2009 roku wy-
brano Alicję Gajewską na matkę 
chrzestną statku m/v Kociewie, 
a także współorganizator Festi-
walu Twórczości Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego,

›› Bogdan Wiśniewski 
z Pelplina 

– polonista, wieloletni peda-
gog, inicjator i organizator Po-

morskiego Festiwalu Poetyc-
kiego im. ks. Janusza Stanisła-
wa Pasierba, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego Od-
działu Kociewskiego w Pelpli-
nie, autor wielu utworów pu-
blicystycznych, regionalista, 
wieloletni juror i sympatyk Fe-
stiwali Twórczości Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego,

›› Publiczne Przedszkole  
nr 8 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Tczewie 

– placówka oświatowa eduku-
jąca wiele pokoleń tczewian, 
kreująca wartości kultury re-
gionalnej. Twórcza i owoc-
na praca rady pedagogicznej 
przyczyniła się do zdobywa-
nia przez wychowanków wie-
lu nagród w zawodach spor-
towych oraz konkursach ar-
tystycznych, w tym Festiwa-
lu Twórczości Kociewskiej im. 
R. Landowskiego, konkursach 
organizowanych przez instytu-
cje lokalne, powiatowe i woje-
wódzkie, organizator cyklicz-
nych konkursów dla przed-
szkolaków „Tczew słońcem 
malowany”,

›› Centrum Kształcenia 
Zawodowego Nauka 
w Tczewie 

Festiwal Twórczości Kociewskiej
Muzycznie i smacznie

Ponad 400 młodych artystów 
z trzech powiatów wzięło 

udział w XIV edycji Festiwalu 
Twórczości Kociewskiej im. 
Romana Landowskiego, to 

o ponad 100 uczestników 
więcej niż w ubiegłym roku!
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– od ponad 20 lat jest niepu-
bliczną szkołą dla młodzieży 
i dorosłych z uprawnieniami 
szkoły publicznej, w zakresie 
edukacji branżowej I i II stop-
nia, liceum ogólnokształcące-
go, studium zawodowego oraz 
medycznego studium zawodo-
wego. Od wielu lat wspiera lo-
kalne działania w zakresie edu-
kacji regionalnej i promowa-
nia wartości kulturowych Ko-
ciewia. Uczniowie biorą czyn-
ny udział w działaniach Festi-
wali Twórczości Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego 
przy pełnym wsparciu i zaan-
gażowaniu dyrekcji oraz kadry 
pedagogicznej.

W 2020 roku z okazji zacne-
go jubileuszu 50-lecia TMZT, 
WZC uchwaliło regulamin 
przyznawania kolejnego ho-

im. Romana Landowskiego
w stylu kociewskim

norowego wyróżniania. Jest 
nim Miłośnik Ziemi Tczew-
skiej, wyróżnienie przyzna-
wane za szczególnie efektyw-
ną pracę na rzecz TMZT lub 
wspieranie jego działalności 
statutowej. wyróżnienia. Wy-
różnienie nadaje Rada TMZT 
w okresie swojej kadencji.

Wyróżnienie honorowe Mi-
łośnika Ziemi Tczewskiej 
otrzymali:
›› Bogumiła Fijałkowska,
›› Aleksandra Miczek,
›› Grzegorz Oller,
›› Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. Aleksandra 
Skulteta w Tczewie,

›› Fabryka Sztuk w Tczewie.

W festiwalu uczestniczyło 436 
wykonawców, którzy przy-
gotowywali się do konkursu 

pod kierunkiem 181 opieku-
nów. Reprezentowanych było 
106 placówek z trzech powia-
tów kociewskich (tczewskiego, 
starogardzkiego i świeckiego):

Oceniono:
›› 15 młodzieńczych prac 

literackich,
›› 135 prac plastycznych,
›› 124 prezentacji recytato-

rów (ze Starogardu Gdań-
skiego, Świecia i Tczewa),

›› 6 programów scenicznych,
›› 17 utworów wokalnych,
›› 57 prac fotograficznych.

Na zakończenie wieczoru wy-
stąpiła Agata Sowa wraz z wy-
chowankami Serhii Rafal-
skim z Charkowa oraz Mag-
daleną Drejka. Galę finałową 
uświetnili także swoim wystę-

pem „Tczewsko-Gdańskie Trio 
Starszych Panów” w składzie: 
Adam Wendt, Janusz Mackie-
wicz, Wojciech Galiński.

Głównym organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu jest To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, przy współpracy: 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie, Fabryki Sztuk, 
Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie oraz Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej w Starogar-
dzie Gdańskim.

Projekt dofinansowano ze 
środków budżetowych Gmi-
ny Miejskiej Tczew i Powia-
tu Tczewskiego w ramach re-
alizacji zadania publicznego 
w zakresie kultury i dziedzic-
twa narodowego.

Martyna Link

Fo
t. M

ałg
or

za
ta 

My
ko

ws
ka

Fo
t. M

ałg
or

za
ta 

My
ko

ws
ka

Fo
t. M

ar
ty

na
 Li

nk

Fo
t. M

ar
ty

na
 Li

nk



16 /2022miasta LISTOPAD

››
HISTORIA

Tekst:
Monika Jabłońska 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

170-lecie kolei w Tczewie

W związku z obchodzonym 
w 2022 roku jubileuszem 

170-lecia kolei w Tczewie, 
w dniu patronki kolejarzy, 

św. Katarzyny, chcielibyśmy 
zachęcić Państwa do zapo-

znania się z wystawą online 
opublikowaną na stronie 

Skarbnicy – Tczewskiej 
Biblioteki Wirtualnej 

Kilka ciekawostek
›› Kolej żelazna dotarła do 

Tczewa w XIX wieku.

›› Pierwszy tczewski budy-
nek dworcowy wzniesiono 
w latach 1856-1857 mię-
dzy dwiema liniami kole-
jowymi łączącymi Tczew 
z Gdańskiem oraz Tczew 
z Bydgoszczą. W tym sa-
mym czasie powstały rów-
nież inne obiekty wcho-
dzące w skład tak zwanego 
kompleksu dworcowego, 

m.in. lokomotywownia, wa-
gonownia, magazyn towa-
rowy z rampą przeładunko-
wą, a także budynki miesz-
kalne przeznaczone dla ro-
dzin kolejarskich.

›› Według rozkładu jazdy 
z 1860 roku pociąg po-
spieszny,  wyruszający 
z Bydgoszczy o godzinie 
7.29, docierał do stacji kole-
jowej w Tczewie po upływie 
2 godzin i 45 minut (współ-
cześnie pociąg TLK pokonu-
je trasę Bydgoszcz-Tczew 

›› skarbnica.tczew.pl/

›› www.facebook.com/
skarbnicatczewska

O Skarbnicy:

Tczewska książnica, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 

czytelników, każdego 
dnia publikuje na stronie 

skarbnica.tczew.pl/ różnego 
rodzaju materiały historyczne: 

druki ulotne, archiwalia, 
karty pocztowe z przełomu 

wieków, fotografie, mapy 
katastralne, dokumenty życia 

społecznego, itd. Są to tak 
zwane zbiory specjalne, przez 

ponad 30 lat, gromadzone 
przez Sekcję Historii Miasta 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie. 

Obecnie biblioteczna Skarbni-
ca liczy już 2670 obiektów!

EKSPOZYCJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: 

›› skarbnica.tczew.pl/
tag/wystawa_kolej/
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– wystawa online

w ciągu niespełna półtorej 
godziny).

›› Tczew, obok Paryża, Ber-
lina, Poznania, Królewca, 
Tallina oraz Petersburga, 
był jednym z przystanków 
na trasie, kursującego od 
roku 1896, czterdziestoto-
nowego (!) parowozu fran-
cuskiego Nord Express.

›› Most kolejowo-drogowy, 
współcześnie most dro-
gowy, budowany w latach 
1851-1857, był częścią li-
nii kolejowej prowadzą-

››

cej z Berlina do Królew-
ca. W momencie otwar-
cia Most Tczewski był naj-
dłuższym mostem w Euro-
pie kontynentalnej.

›› A jak wyglądało testowanie 
mostu tuż przed oddaniem 
go do użytku? Wystarczył 
do tego jeden skład z 39 za-
ładowanymi po brzegi wa-
gonami towarowymi. Po-
ciąg testowy pokonał liczącą 
ponad 780 metrów długość 
mostu trzykrotnie, za każ-
dym razem z inną pręd-
kością. To właśnie na pod-
stawie przeprowadzonych 
analiz most kolejowo-dro-
gowy uznano ostatecznie 
za obiekt spełniający wszel-
kie wymogi bezpieczeństwa.

›› W okresie międzywojen-
nym węzeł kolejowy w Tcze-
wie należał do największych 
w kraju. Na kolei zatrud-
nionych było ponad 1000 
osób (!), co stanowiło około 
30 procent wszystkich pra-
cowników tczewskiego sek-
tora gospodarki.

Więcej informacji na temat 
historii kolei znajdą Państwo 
w publikacjach:

Tczew miastem kolejarzy: 160 
lat kolei w Tczewie (1852-
2012), red. Kazimierz Ickie-
wicz, Leszek Muszczyński, 
Wydawnictwo „Bernardi-
num”, Pelplin 2012

Tczew miastem kolejarzy: 165 
lat kolei w Tczewie (1852-
2017), red. Kazimierz Ic-
kiewicz, współred. Adam 
Murawski, Leszczek Musz-
czyński, wyd. II rozszerzo-
ne, Wydawnictwo „Bernar-
dinum”, Pelplin 2017

Roman Landowski, Tczew 
w czasie i przestrzeni, Ko-
ciewski Kantor Edytorski, 
Tczew 2008 [rozdział: „Przy 
żelaznej drodze”, s. 117-141]

Po ww. tytuły zapraszamy do 
Sekcji Historii Miasta Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie (ul. Kościuszki 2).
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Do tej pory obowiązek po-
siadania profilu na PUE ZUS 
mieli płatnicy rozliczający 
składki za więcej niż 5 osób. 
Po zmianach obowiązek ten 
dotyczy wszystkich przedsię-
biorców – także właścicieli 
małych firm, czyli zatrudnia-
jących do 5 pracowników oraz 

tych, którzy płacą składki tyl-
ko za siebie. Płatnicy, którzy 
aktualnie rozliczają składki 

Do 30 grudnia każdy płatnik składek 
powinien założyć profil na PUE ZUS

Regulacje wprowadzone zosta-
ły ustawą z dnia 27 paździer-
nika 2022 roku o środkach 
nadzwyczajnych mających na 
celu ograniczenie wysokości 
cen energii elektrycznej oraz 
wsparciu niektórych odbior-
ców w 2023 roku Dz.U. 2022 
r. poz. 2243 (dalej: „Usta-
wa”) określa obowiązek sto-
sowania ceny maksymalnej 
w rozliczeniach z odbiorcami 
uprawnionymi.

Gospodarstwa domowe zuży-
wające 2 MWh na rok nie mu-
szą składać żadnych oświad-
czeń. Jednak rodziny znaj-
dujące w zwiększonym limi-
cie powinny złożyć odpowied-
nie oświadczenia, a w niektó-
rych przypadkach dołączyć 
dokumentację poświadczają-
cą uprawnienia. Rodziny wie-
lodzietne, uprawnione do li-
mitu 3 MWh, muszą złożyć 
oświadczenie dla zamrożenia 
cen prądu skierowane do do-
stawcy prądu oraz kopię Karty 
Dużej Rodziny (w oświadcze-
niu należy podać numer kar-
ty. Osoby z niepełnosprawno-
ścią, uprawnione do limitu 2,6 
MWh, powinny złożyć oświad-
czenie dla zamrożenia cen prą-
du skierowane do dostawcy 
prądu, bez dodatkowych do-
kumentów; Rolnicy upraw-
nieni do limitu 3 MWh powin-

ni złożyć oświadczenie dla za-
mrożenia cen prądu skierowa-
ne do dostawcy prądu oraz ko-
pię decyzji o podatku rolnym 
za 2022 rok – w oświadczeniu 
należy również podać numer 
decyzji. Oświadczenia należy 
kierować do dostawcy prądu 
do końca czerwca 2023 roku.

Upust dla oszczędnych przy-
sługuje, jeśli jesteś odbior-
cą uprawnionym wskazanym 
w art. 2 pkt 2 lit. b) Ustawy[1], 
czyli przedsiębiorcą będącym 
mikroprzedsiębiorcą, małym 
przedsiębiorcą albo średnim 
przedsiębiorcą w rozumie-
niu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r,[2] w za-
kresie, w jakim zużywa energię 
elektryczną na potrzeby pod-
stawowej działalności.

Upust w rozliczeniach z Tobą 
w 2024 roku, zostanie na-

liczony jeśli Twój poziom 
zużycia energii elektrycz-
nej w okresie od 1 stycznia 
2023 roku do dnia 31 grud-
nia 2023 roku w punkcie po-
boru energii będzie wynosił 
nie więcej niż 90 proc. śred-
niego rocznego zużycia ener-
gii elektrycznej z okresu od 
dnia 1 stycznia 2018 roku do 
31 grudnia 2022 roku. Kwo-
tę upustu stanowi równowar-
tość 10 proc.łącznej kwoty 
rozliczenia sprzedaży ener-
gii elektrycznej poniesionej 
przez Ciebie w okresie od 1 
stycznia 2023 roku do dnia 
31 grudnia 2023 roku.

Procedury związane ze skła-
daniem oświadczeń mogą się 
różnić w zależności od dys-
trybutora energii elektrycz-
nej. Sprawdź warunki złoże-
nia oświadczenie u swojego 
dostawcy energii elektrycznej.

Przedsiębiorco, skorzystaj z niższej 
ceny energii w 2023 roku

w ZUS i nie mają profilu na 
PUE ZUS, powinni go założyć 
do 30 grudnia 2022 r.

PUE ZUS umożliwia załatwie-
nie większości spraw związa-
nych z ubezpieczeniami spo-
łecznymi w dowolnym miejscu 
i czasie. Przedsiębiorcy mogą 
składać wnioski do ZUS i ko-
rzystać z bezpłatnej aplika-
cji ePłatnik przeznaczonej do 
obsługi dokumentów ubezpie-
czeniowych. Mogą też kontro-
lować stan swoich rozliczeń z 
ZUS, mają dostęp do zwolnień 
lekarskich swoich pracowni-
ków, mogą samodzielnie two-
rzyć elektroniczne dokumen-
ty z danymi z ZUS i przekazy-
wać je do innych instytucji (np. 
banku lub urzędu).

WIĘCEJ INFORMACJI: 
›› www.zus.pl

Od 1 stycznia 2023 r. 
każdy płatnik składek ma 

ustawowy obowiązek 
posiadania profilu na 

Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS.

Do 30 listopada należy 
złożyć oświadczenie do 

naszego dostawcy energii 
elektrycznej, aby skorzystać 

z ochrony i maksymalnej 
ceny energii nie wyższej  

niż 785 zł netto za MWh. 
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Kolejna edycja konkur-
su Rowerem do Pracy 
za nami. Rywalizacja trwa-

ła od 21 marca do 30 paździer-
nika. To był najdłużej trwają-
cy konkurs z wszystkich sześciu 
edycji. Przez 32 tygodnie zapi-
sało się do konkursu 529 osób 
z 68 firm (rekord był 63 firmy).

K o n k u r s  b y ł  r e k o r d o w y 
pod wieloma względami. Te-
goroczna edycja to najwię-
cej przejazdów ogółem, tych 
do/z pracy oraz przejechanych 
km z wszystkich edycji kon-
kursu jakie odbyły się w ciągu 
6 lat. Łącznie pracownicy firm 
biorących udział w konkursie 
przejechali 66 540 razy (rok 
temu 60 759), w tym 51 342 
do/z pracy (rok temu 47 099), 
pokonując przy tym 404 125 
km (rok temu 378 322 km).

W ramach konkursu każdy 
przejazd i przejechane kilome-
try były przeliczane na punkty, 
a uczestnicy za zdobyte punk-
ty mogli „wykupić” nagrody 
w specjalnym sklepiku znaj-
dującym się w profilu użyt-
kownika na stronie www.ro-
weremdopracy.tczew.pl Dzię-
ki hojności naszych sponso-
rów (lista poniżej) udało się 
zakupić dla uczestników kon-
kursu prawie 700 nagród. Na-
grodami były m.in.: bilety do 
kina Helios, vouchery do lo-
kalnych kawiarni i restauracji 
oraz nagrody rzeczowe: pokro-
wiec na siodełko rowerowe, pe-
leryna przeciwdeszczowa oraz 
lampki rowerowe.

Oprócz promocji roweru jako 
codziennego środka transpor-
tu, konkurs oczywiście ma for-
mę rywalizacji, która to trwała 
do samego końca. Oto pierw-
sza dziesiąta osób z najwięk-
szą liczbą pkt:

1 Martius – Quaker Ho-
ughton (809 przejazdów, 

8 738 km, 33 015 pkt)

2 Robike – Tczewskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji 

(950 przejazdów, 5 145 km, 
30 102 pkt)

3 Zbylo – Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Po-

żarnej w Tczewie (820 prze-
jazdów, 7 014 km, 30 064 pkt)

4 Dawid M – Przedsiębior-
stwo NAN A. Nelson M. Nel-

son SP.J. (458 przejazdów, 
7425 km, 29 507 pkt)

5 Robert Kamrowski – TAP-
FLO Sp. z o.o. (466 przejaz-

dów, 7 943 km, 28 127 pkt)

6 Cyklista – Fabryka Sztuk 
(653 przejazdów, 4826 km, 

27357 pkt)

7 Wojo13 – Flex (645 przejaz-
dów, 3 302 km, 26 510 pkt)

8 Remi Szczybura – Tha-
les DIS Polska Sp. z o.o. 

(438 przejazdów, 7 899 km, 
26 109 pkt)

9 Anula – Flex (492 przejaz-
dów, 5 165 km, 25 679 pkt)

10 IrexRemontowe – Vetrex 
Sp. z o.o. (4 473 przejaz-

dów, 3 405 km, 25 633 pkt)

Najbardziej rowerowymi fir-
mami zostali:

›› największa firma (1000+):

1 Flex – Poland (11 277 przejaz-
dów, 76 449 km, 683  093 pkt)

›› duża firma (251-1000):

1 Eaton (3 803 przejazdy, 24 
237 km, 230 811 pkt)

2 PanLink Sp. z o.o. (3 609 
przejazdów, 16 182 km, 215 

837 pkt)

3 Thales DIS Polska Sp. z o.o. 
(2 675 przejazdów, 26 341 

km, 159 441 pkt)

›› średnia firma (51-250):

1 Gardner Aerospace (3  722 
prze jazdy ,  25  740 km, 

208 957 pkt)

2 Tapflo Group, manufacturer 
of industrial AODD pumps 

(3 335 przejazdów, 21  334 km, 
190 793 pkt)

3 Zakład Utylizacji Odpa-
dów Stałych (2 525 przejaz-

dów, 11 892 km, 163 234 pkt)

›› mała firma (11-50):

1 Oiler S.A. (2 207 przejaz-
dów, 18 328 km, 142 241 pkt)

2 Quaker Houghton (1 819 
przejazdów, 12 020 km, 

97 701 pkt)

3 Zespół Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych w Tczewie 

(1 236 przejazdów, 5 444 km, 
61 935 pkt)

›› mikro firma (2-10):

1 Powiatowe Centrum Spor-
tu w Tczewie (614 przejaz-

dów, 2 255 km, 35 957 pkt)

2 Topadvert Natalia Lejkow-
ska (447 przejazdów, 1 332 

km, 27 022 pkt)

3 California Trading Marek 
Czebiołko Sp. K. (509 prze-

jazdów, 1 759 km, 24 794 pkt)

jednoosobowa firma:

1 AB (258 przejazdów, 978 
km, 15 741 pkt)

2 Sławomir Szołtun (216 
przejazdów, 1  039 km, 

14  193 pkt)

3 Hefajsto (176 przejazdów, 
1  451 km, 12 363 pkt)

Największy odsetek pracowni-
ków biorących udział w kon-
kursie (którzy odbyli mini-
mum 50 podróży do/z pra-
cy na rowerze) osiągnęły dwie 
firmy: Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie oraz Lika – 50 proc. 
pracowników.

Pełne zestawienie staty-
styk konkursowych na stro-
nie www.roweremdopracy.
tczew.pl

Pracownicy (posiadający min. 
100 przejazdów do/z pra-
cy) zwycięskich firm tj. Flex, 
Eaton, Gardner Aerospace, 
Oiler S.A. oraz Powiatowe Cen-
trum Sportu w Tczewie, otrzy-
mają drobne upominki. Upo-
minki otrzymają również firmy 
jakie zajęły ex aequo pierwsze 
miejsce w kategorii “Najwięk-
szy odsetek pracowników bio-
rących udział w konkursie” 
Gratulacje!

Dziękujemy naszym patronom 
medialnym: Radio Tczew ,Te-
lewizja Tetka Tczew, Tcz.pl, za-
wsze Pomorze

Konkurs ma na celu promocję 
roweru jako codziennego środ-
ka transportu. Konkurs „Ro-
werem do Pracy” jest dla nas 
jednym z narzędzi do zmia-
ny zachowań transportowych 
mieszkańców naszego mia-
sta. Dziękujemy wszystkim fir-
mom i pracownikom z konkur-
su za aktywny udział we wpro-
wadzaniu tej zmiany.

Koniec szóstej edycji konkursu 
Rowerem do Pracy

Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko 

ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428
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1.12 godz. 16.00 – warszta-
ty dla dzieci – ozdoby w mi-
necraftowym stylu* – kamie-
nica Fabryki Sztuk, ul. Po-
dmurna 15

3.12 godz. 11.00 – rodzinne 
warsztaty plastyczne – ozdoby 
świąteczne* – siedziba główna, 
ul. 30 Stycznia 4

3.12 godz. 11.00 – warszta-
ty rękodzieła dla dorosłych – 
wianek* – siedziba główna, ul. 
30 Stycznia 4 – koszt: 40,00 zł 
(50 proc. zniżki z Kartą Miesz-
kańca Tczewa, 10 proc. zniż-
ki z Metropolitalną Kartą do 
Kultury)

6.12 godz. 16.30 – wręczenie 
nagród w konkursie „Pierniko-

wa chata” – kamienica Fabryki 
Sztuk, ul. Podmurna 15

8.12 godz. 16.00 – spotkanie 
dla dzieci – quiz świąteczny 
z nagrodami* – kamienica Fa-
bryki Sztuk, ul. Podmurna 15

10.12 godz. 18.00 – świątecz-
ny koncert Orkiestry Kameral-
nej Progress – siedziba głów-
na, ul. 30 Stycznia 4

10-11.12 – Jarmark Bożo-
narodzeniowy – plac Hallera 
i uliczki Starego Miasta:

›› godz. 11.00-18.00 – sprze-
daż świątecznych ozdób i in-
nych artykułów dekoracyj-
nych, biżuterii, odzieży han-
dmade oraz swojskiego jadła

›› godz. 11.00-17.00 – spo-
tkanie ze Świętym Miko-
łajem, zabawy z elfami, 
warsztaty świąteczne

›› w niedzielę godz. 13.30-
17.00 – życzenia świątecz-
ne i koncert kolęd

15.12 godz. 16.00 – warszta-
ty dla dzieci – szopka bożona-
rodzeniowa* – kamienica Fa-
bryki Sztuk, ul. Podmurna 15

29.12 godz. 16.00 – spotka-
nie dla dzieci – budowanie 
z klocków*– kamienica Fa-
bryki Sztuk, ul. Podmurna 15

* ZAPISY NA: 
›› www.fabrykasztuk.tczew.pl

Osiedla są najbliższą 
i nieraz najważniejszą 
przestrzenią dla swo-

ich mieszkańców. Miejscem, 
w którym przebywają na co 
dzień, a w związku z tym zna-
ją je od podszewki. To tu robią 
zakupy, uczą się, leczą, spędza-
ją wolny czas, nawiązują rela-
cje z sąsiadami. Każda dzielni-
ca ma swój klimat i swoją hi-
storię. O tej ostatniej traktuje 
książka Józefa Ziółkowskiego 
„Tczew – osiedla małe i duże 
XIX-XXI w.”, której wydaw-
cą jest Fabryka Sztuk. Autor 
skupia się na osiedlach naj-
nowszych, czego przykładem 
są Nowe Koszary, oraz star-
szych – założonych w dwóch 
poprzednich stuleciach. Za-
poznaje czytelnika z okolicz-

Świątecznie z Fabryką Sztuk

nościami ich powstania i dal-
szym rozwojem. Prezentuje 
dzielnice jako małe, acz waż-
ne przestrzenie służące zaspo-

kajaniu potrzeb zarówno eko-
nomicznych, jak i społecznych, 
słusznie traktując osiedla jako 
arenę życia codziennego. Na 

kartach publikacji poznaje-
my z imienia i nazwiska wie-
le osób szczególnie zaangażo-
wanych w rozwój swojego osie-
dla. Obszerny tekst zawierają-
cy m.in. relacje został wzboga-
cony fotografiami.

Promocja książki odbyła się 20 
października w Fabryce Sztuk 
z udziałem licznie zgromadzo-
nej publiczności. Nie zabrakło 
podziękowań dla osób, które 
przyczyniły się do powstania 
książki. Niektórzy goście po-
dzielili się też wspomnienia-
mi. Pojawił się też muzyczny 
akcent; na scenie wystąpiła 
Emilia Kalinowska.

Książkę można zakupić w Fa-
bryce Sztuk przy ul. 30 Stycz-
nia 4 w cenie 25,99 zł.

Książka o osiedlach
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Święta tuż… tuż, a wraz 
z nimi jeszcze więcej 

propozycji kulturalnych. 
Fabryka Sztuk zaprasza 
przedszkola i szkoły na 

warsztaty rękodzieła i lekcje 
o obrzędowości. Zapisy grup 

zorganizowanych: tel. 58 530 
44 81. Z kolei oferta „pozasz-
kolna”, adresowana do dzieci 

i dorosłych prezentuje się 
następująco:
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W całej Polsce zespół za-
grał z tym projektem oko-
ło 100 świetnie przyjętych 
koncertów.

N a  s e t l i s t ę  k o n c e r t ó w 
„Wspomnienie o Ryszar-
dzie Riedlu” składają się 
nieśmiertelne klasyki Dże-
mu z lat, kiedy przed mikro-
fonem stał Ryszard Riedel, 
a także autorskie kompozy-
cje „Sebastian Riedla & Cree” 
z bogatego okresu 28 lat nie-
przerwanej działalności.

„Czerwony jak cegła”, „We-
hikuł czasu”, „Sen o Victo-
rii” i inne hity wykonane na 
żywo przez Sebastiana Rie-
dla i zespół Cree pozwolą od-
być sentymentalną podróż 
do pierwszych lat działalno-
ści grupy Dżem.

Skład zespołu:
Sebastian Riedel – gitara, 

śpiew, harmonijka
Bartłomiej Miarka – gitara
Lucjan Gryszka – g. basowa
Kuba Majerczyk – perkusja
Adam Lomania – instrumen-

ty klawiszowe

Koncert Sylwestrowy 

Zespół Cree – koncert
CREE „Wspomnienie  

o Ryszardzie Riedlu” – koncert
2 grudnia, godz. 19.00

bilety: 100 zł 

„Opera party” – reżyserowa-
ny koncert w formie spekta-
klu operetkowo-musicalo-
wego w II aktach wykony-
wany przez trójmiejski pro-
jekt muzyczny „Artis”. Pod-
czas koncertu będzie można 
usłyszeć najpiękniejsze arie, 
duety, kwartety operowe, 
piosenki operetkowe i mu-
sicalowe oraz muzykę filmo-
wą i popularną:

„Opera party” – opowia-
da o zawodowych i prywat-
nych perypetiach sopranist-
ki Grażyny i jej męża Janu-
sza, dyrektora Operetki En-
drjiu oraz jego dziewczyny 
Żanety – byłej garderobianej.

 Na początku przedstawienia 
bohaterów zastajemy pod-
czas próby całego zespołu 
Operetki do Koncertu Sylwe-
strowego w Tczewie. Nieste-
ty podczas wspomnianej pró-
by między bohaterami zaczy-
nają się zawodowe niesnaski, 

z czego rodzą się różne ko-
miczne sytuacje. Pogłębiają-
ce animozje między główny-
mi Bohaterami będą również 
widoczne podczas ich pry-
watnej imprezy, która będzie 
się odbywała w domu Graży-
ny i Janusza popróbie. 

Koncert Sylwestrowy  
„Opera party” spektakl 

operetkowo-musicalowy  
w dwóch aktach

31 grudnia,godz. 18.00 
sala widowiskowa CKiS

bilety: 120 zł normalny,  
95 zł ulgowy/Karta Mieszkańca 

Tczewa

Centrum Kultury 
i Sztuki – dla dzieci
KULTURA W SĄSIEDZTWIE 
– KREATYWNE WARSZTATY
„Kultura w sąsiedztwie” to cykl 
różnorodnych warsztatów, 
skierowany do wszystkich, którzy 
uwielbiają tworzyć i lubią dobrą 
zabawę. Wstęp wolny!

›› 30 listopada, godz. 17.00
MIKOŁAJKOWO
Podczas tego spotkania nie 
zabraknie akcentów 
mikołajkowych – przygotujemy 
ozdoby mikołajkowe 
z papierowych rolek.

›› 17 grudnia, godz. 16.00
ŚWIĄTECZNY KLIMAT
W programie spotkania: warsztaty 
robienia ozdób choinkowych, 
wspólne strojenie choinki oraz 
śpiewanie kolęd i piosenek 
świątecznych.

UWAGA! Działania skierowane są 
do dzieci od 6 lat. Obowiązują 
zapisy – u Anny Kruszyńskiej, 
tel. 535 263 757.

MIKOŁAJ, KTÓRY ZAPOMNIAŁ 
– SPEKTAKL DLA DZIECI
Wykonanie: Państwowy Teatr 
Lalki „Tęcza” w Słupsku
›› 9 grudnia, godz. 18.00
Bilety: 20 zł

 „Mikołaj, który zapomniał..." Jest 
to zgrabnie opisana historia 
zapracowanego Mikołaja, który 
w wyniku drobnego urazu głowy 
doznaje amnezji.

PRZYTUL MNIE. 
POSZUKIWACZE MIODU  
– PORANEK FILMOWY 
PRZYJAZNY SENSORYCZNIE

›› 18 grudnia, godz. 11.00
Bilety: 12 zł

Mały Miś marzy o urodzinowym 
miodowym torcie. Niestety, Tatuś 
Miś nie może spełnić życzenia – 
wszystkie ule w lesie są już puste! 
Trzeba wyruszyć do Złotej Krainy, 
aby zdobyć najważniejszy składnik 
ciasta.
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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

STARE MIASTO
„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. OS. WITOSA (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)




