
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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Zdrowia i pokoju, tolerancji i pojednania, 

czasu dla siebie i najbliższych 

– na Święta Bożego Narodzenia 

i każdy dzień Nowego 2023 Roku 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Drewa

Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki
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– mamy zwycięzców
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170 lat kolei w Tczewie 14
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Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl

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

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

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

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

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

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

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

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
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 
Paweł Grabowski

AKTUALNOŚCI

Tczewscy karatecy z medalami17

Dziewczyny z Pogoni znowu mistrzyniami

W pierwszy weekend grudnia w Tczewie szesnaście zespołów 
rywalizowało w młodzieżowych mistrzostwach Polski w fut-

salu kobiet. Piłkarki Pogoni Dekpol Tczew obroniły mistrzow-
ski tytuł. Impreza odbywała się w hali sportowej II LO w Tcze-
wie. Zawodniczki Pogoni, trenowane przez Mateusza Srokę, 
dotarły do finału, ostatecznie pokonując BTS Rekord z Biel-
ska Białej – 3-1.

Kultura20-21

Dziewiąty Jarmark Bożonarodzeniowy15

18 Przedsiębiorczość

Debata budżetowa4
5 Na starówce – jak w bajce

11 Laura Dziąba czwarta w finale „Mam talent”
20 lat Wiecznie Młodych

16 Jubileusze małżeńskie

6 Tczew w programie Ciepłe Mieszkanie 

9 Młodzi i zdolni – nagrody prezydenta
Pracownia Nowych Mediów

19 Rower

10 Bezpieczeństwo

Rano łatwiej do Gdańska

W związku z kierowanymi do prezydenta Tczewa licznymi po-
stulatami mieszkańców,  związanymi z uciążliwymi warun-

kami podróży (przepełnienie składu) pociągu PR 50627 na tra-
sie Tczew – Gdańsk Główny, odjazd ze stacji Tczew o godz. 6.37, 
prezydent Mirosław Pobłocki wystąpił do Marszałka Wojewódz-
twa z wnioskiem o  podjęcie działań prowadzących do usunięcia 
wskazywanych przez pasażerów niedogodności.

Dzięki dobrej współpracy władz miejskich z władzami samo-
rządowymi województwa a szczególnie Departamentem Infra-
struktury Urzędu Marszałkowskiego, już od początku grudnia 
br. wskazany kurs jest w dni robocze obsługiwany podwojoną 
liczbę wagonów, czyli  dwoma pięciowagonowymi, nowymi skła-
dami EN90 NEWAGu.  

7-8 Inwestycje
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Od 1 grudnia stanowisko komendanta 
Straży Miejskiej objęła Monika Fabich. 
Nowa komendant od 15 lat pracuje w Stra-
ży Miejskiej w Tczewie, rozpoczynała od 
stanowiska aplikanta, ostatnio pełniła 
funkcję zastępcy kierownika referatu pre-
wencji. Zapowiada zmiany, które popra-
wią organizację pracy w straży i skutecz-
ność działań funkcjonariuszy.

Również 1 grudnia Rada Nadzorcza 
Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
Sp. z o.o. wyłoniła nowego prezesa spółki. 
Został nim Piotr Wojciechowski.

Nowy prezes jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu, na kierun-
ku Turystyka i Rekreacja, gdzie uzyskał 
uprawnienia menedżera sportu. Posiada 
również tytuł zawodowy Menedżera Spor-

AKTUALNOŚCI

Małgorzata Mykowska
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– Dla nas – tczewian był przede wszystkim 
kapelanem „Solidarności” i budowniczym 
kościoła przy ul. Rokickiej. W stanie wo-
jennym służył oparciem i schronieniem dla 
internowanych i prześladowanych przez 
władze komunistyczne oraz ich rodzin. Za 
wieloletnie krzewienie ideałów „Solidarno-
ści”, w 1990 r. otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa. Był też odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za wybitne zasługi w dzia-
łalności społecznej i duszpasterskiej.

Dziękuję za to, co ks. Stanisław zrobił dla 
społeczności naszego miasta i składam ser-
deczne wyrazy współczucia Jego bliskim 
– powiedział Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa.

Ksiądz Stanisław Cieniewicz urodził się 
14 kwietnia 1940 roku w Czersku, dzie-
ciństwo spędził w Gdyni. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1964. W 1980 został 
mianowany proboszczem parafii Naj-

świętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
w Tczewie, pełnił do kwietnia 2013 roku 
funkcję dziekana dekanatu tczewskiego. 
Ksiądz Stanisław Cieniewicz w czasach 
PRL-u angażował się w ruch opozycyjny 
oraz organizował spotkania patriotyczno-
-religijne. W notatce Naczelnika Wydzia-
łu IV WUSW w Gdańsku z 5 lutego 1987, 
został zaliczony do księży prezentujących 
negatywną postawę społeczno-politycz-
ną bądź mających powiązania z opozycją 
polityczną: "Negatywnie ustosunkowa-
ny do ustroju PRL. Utrzymywał kontak-
ty z przedstawicielami opozycji politycz-
nej, udzielał im pomocy i wsparcia mate-
rialnego oraz organizował dla nich i z ich 
udziałem nabożeństwa intencjonalne". 
Otrzymał tytuł prałata honorowego papie-
skiego oraz kanonika Kapituły Katedral-
nej Pelplińskiej.

Ks. Stanisław Cieniewicz, zgodnie z Jego 
wolą, został pochowany na Cmentarzu Ko-
munalnym w Tczewie.

Pożegnaliśmy ks. prałata Stanisława Cieniewicza
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Andrzej Jachimowski, po 15 latach służ-
by na stanowisku komendanta Straży 
Miejskiej w Tczewie, przeszedł na emery-

turę. W tym czasie tczewska Straż Miej-
ska jako jedna z niewielu w kraju zosta-
ła uhonorowana Certyfikatem standary-
zacji i certyfikacji  „Z mieszkańcami i dla 
mieszkańców”.  Znacznie poprawiła się 
także współpraca między strażą  a poli-
cją, rozwinął się system monitoringu, co 
pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo 
i porządek w mieście.

Nowa komendant Straży Miejskiej, nowy prezes TCSiR
tu uzyskany w Krajowym Ośrodku Meto-
dyczno-Szkoleniowym Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej w Toruniu. In-
struktor, sędzia, statystyk i spiker koszy-
kówki. Od 20 lat jest związany ze spor-
tem i koszykówką. Jest prezesem Stowa-
rzyszenia Gospodarczego Kociewie dzia-
łającego dla społeczności lokalnej w Tcze-
wie i organizującego Tczewską Amator-

ską Ligę Koszykówki, Klub młodzieżowy 
TALK Junior. Prowadził autorski projekt 
pod nazwą "Letnia Akademia Koszykówki 
- TALK Junior", w którym w ciągu czterech 
lat uczestniczyło ponad pięć tysięcy dzie-
ci z przedszkoli i półkolonistów ze szkół.

Jest Honorowym Dawcą Krwi (Zasłużo-
nym dla Zdrowia Narodu po oddaniu 21 
litrów krwi).

10 grudnia zmarł ks. prałat Stanisław 
Cieniewicz. Miał 82 lata.

Małgorzata Mykowska

Od 1 grudnia – zmiany na ważnych 
stanowiskach w miejskich instytucjach. 
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

SAMORZĄD

Założenia przyszłorocznego 
budżetu omówiła Helena Kul-
las, skarbnik miasta.

Planowane dochody miasta 
w 2023 r. wyniosą 275 340 807 
zł (o blisko 16 proc. mniej niż 
w 2022 r.), z tego:

a) dochody bieżące w wysoko-
ści 256 587 597 zł,

b) dochody majątkowe w wy-
sokości 18 753 210 zł.

Wydatki budżetu miasta Tcze-
wa zaplanowano na 287 020 477 
zł (o 20 proc. mniej niż w 2022 
r.), z tego:

a) wydatki bieżące w wysoko-
ści 268 267 243 zł,

b) wydatki majątkowe w wy-
sokości 18 753 234 zł,

w tym:

– wydatki na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne w wysoko-
ści 18 309 234 zł,

– zakup i objęcie akcji i udzia-
łów w wysokości 444 000 zł.

Deficyt budżetu miasta wy-
niesie 11 679 670 zł, a zadłu-
żenie miasta na koniec przy-
szłego roku wyniesie – 78 
mln zł (28,3 proc. dochodów 
budżetowych).

Plany inwestycyjne miasta 
omówił prezydent Mirosław 
Pobłocki. Na zadania inwe-

Z mieszkańcami o projekcie budżetu na 2023 r. 

stycyjne w 2023 r. zaplanowa-
no ponad 18 mln zł.

– Z punktu widzenia budżetu 
miasta Polski Ład niekorzyst-
nie wpłynął na kondycję finan-
sową samorządów – spadły do-
chody (m.in. z tytułu podatków 
PIT), a jednocześnie rosną wy-
datki (np. wynikające ze wzro-
stu minimalnych wynagro-
dzeń) – powiedział prezydent. 
– Planując przyszłoroczne in-
westycje braliśmy pod uwagę 
przede wszystkim zakończe-
nie zadań realizowanych w tym 
roku oraz te, na które pozyska-
liśmy środki zewnętrzne, a tak-
że te, które posłużą pozyskaniu 
środków i przygotowaniu przy-
szłych inwestycji.

Wśród inwestycji planowanych 
na 2023 są m.in.:

Inwestycje komunalne
– modernizacja oświetlenia 
miejskiego (wymiana blisko 
1000 opraw) – 1 mln zł
– przebudowa schodów dosto-
sowanych dla osób niepełno-
sprawnych – przy SP 10 (mię-
dzy ul. Twardowskiego i Iwasz-
kiewicza) – 370 tys. zł
– budowa kolumbarium i za-
gospodarowanie terenu wo-
kół niego na Cmentarzu Ko-
munalnym przy ul. Rokickiej 
– 160 tys. zł
– budowa naświetlaczy mu-
rali przy al. Zwycięstwa – 100 
tys. zł
– budowa oczyszczalni wód 
opadowych na kolektorach 
deszczowych wprowadzo-
nych do Kanału Młyńskiego 
– 1 mln zł

– przebudowa kanalizacji 
deszczowej przy ul. Czyżykow-
skiej i Polnej – 900 tys. zł
– budowa sieci kanalizacji 
deszczowej przy ul. Przemy-
sława II – 180 tys. zł

Budżet Obywatelski
– przebudowa placu zabaw 
przy ul. Jurgo, H. Hass i Har-
cerskiej – 240 tys. zł
– zagospodarowanie pasa ter-
nu zielonego przylegającego do 
ul. Grunwaldzkiej na teren re-
kreacyjny – 240 tys. zł
– tężnia solankowa – 250 
tys. zł
– poprawa bezpieczeństwa 
pieszych poprzez montaż na-
świetlaczy na przejściach – 
103,7 tys. zł
– doświetlacze ścieżek przy 
garażach przy al. Zwycięstwa 
– 100 tys. zł
– otwarta wiata plenerowa – 
parkrun Tczew
– zadrzewienie placu zabaw 
na Bulwarze Nadwiślańskim 
– 25 tys. zł
– rozbudowa placu zabaw przy 
ul. Spółdzielczej – 25 tys. zł
– zadrzewienie niecki czyży-
kowskiej – 25 tys. zł
– nasadzenia niskich drzewek 
i kompozycji kwiatowych oraz 
mała architektura – 15 tys. zł.

Sport i rekreacja

– Aktywny Tczew – rozwój in-
frastruktury sportowo-rekre-
acyjnej poprzez budowę base-
nu rekreacyjnego – 1,5 mln zł
– rewitalizacja Parku Miejskie-
go – 300 tys. zł

– zakup garażu do zeskoku 
o tyczce na stadionie przy ul. 
Bałdowskiej – 60 tys. zł.

Inwestycje drogowe

– wykonanie dokumentacji 
projektowych na przebudowę 
ul. Kossaka, Okrętowej, Miesz-
ka I oraz Obr. Westerplatte 
(wraz ze skrzyżowaniem ul. 1 
Maja i Kard. Wyszyńskiego) – 
łącznie 794 tys. zł

Inwestycje oświatowe

– zagospodarowanie otoczenia 
SP 1 wraz z boiskiem i salą gim-
nastyczną – 50 tys. zł
– odwodnienie terenu Szkoły 
Podstawowej nr 8 – 120 tys. zł
– zakup szkolnego busa dla 
SSP 2 – 180 tys. zł

Inwestycje dofinansowane 
z innych źródeł

– Zielony Tczew – rewitali-
zacja parku na terenie daw-
nego folwarku Piotrowo – 
2 150 000 zł
– Zielona Strefa w latach 
2022-2023 – 1 234 910 zł
– przebudowa ul. Ceglarskiej 
– 4 840 958 zł

Inwestycje pozostałe

– zakup zabytkowego wiatra-
ka – 500 tys. zł
– adaptacja pomieszczeń 
w segmencie SP 4 na pomiesz-
czenie tymczasowe m.in. dla 
uchodźców z Ukrainy – 340 
tys. zł
– wymiana dźwigu w budynku 
Zespołu Opiekuńczego MOPS 
przy ul. Niepodległości – 140 
tys. zł

Tegoroczna debata na temat 
przyszłorocznego budżetu 

Tczewa odbyła się 1 grudnia. 
Mieszkańcy mogli w niej 

uczestniczyć osobiście lub 
śledzić za pośrednictwem 
Internetu. Mieli też moż-
liwość zadawania pytań, 
których tym razem było 

bardzo dużo.
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Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

22 listopada odbyło się sym-
boliczne odsłonięcie muralu. 
Autorem projektu jest Maury-
cy Dolina-Niżyński, nieżyjący 
już młody tczewski artysta.

– W 2018 r. ogłosiliśmy kon-
kurs na projekt muralu tczew-
skiego – przypomina Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. – 
Wpłynęło wówczas 10 projek-
tów, które trafiły pod głosowa-
nie w internetowym plebiscy-
cie. Wygrał projekt Jarosła-
wa Kukowskiego, który obec-

Na starówce – jak w bajce

nie widnieje na budynku przy 
ul. Armii Krajowej 61, ale były 
też inne ciekawe pomysły. Dru-
gie miejsce zajął projekt, który 
właśnie zrealizowaliśmy. Cie-

Aż chce się do niego wejść... 
Nowy tczewski mural już 

gotowy – powstał na dwóch 
ścianach kamienicy przy ul. 
Podmurnej 12, zajmowanej 

przez Fabrykę Sztuk.

szę się, ze zbiera tak pozytyw-
ne opinie.

W uroczystości uczestniczy-
ła m.in. Wiesława Dolina-Ni-
żyńska, mama autora mura-
lu. To ona dopasowała projekt 
do wymiarów ścian kamieni-
cy, gdzie mieści się Fabryka 
Sztuk. Specjalny mini-recital 
z tej okazji przygotował znany 
artysta – Roman Puchowski. 
W odsłonięciu muralu uczest-
niczyli mieszkańcy Starego 
Miasta, radni, młodzież.

– To już kolejny mural, któ-
ry powstał w Tczewie i z pew-

nością nie ostatni – zapo-
wiedział prezydent Tczewa.  
– Chcielibyśmy, aby kolejny 
powstał w pobliżu dworca 
kolejowego i „witał” przyjeż-
dżających do Tczewa. W przy-
szłym roku ogłosimy konkurs 
na projekt.

Wzruszenia nie kryła mam ar-
tysty – Wiesława Dolina-Ni-
żyńska. Podkreśliła, , że cieszy 
się, iż jej syn zostawił po so-
bie taki kolorowy ślad. Bar-
dziej spostrzegawczy do-
strzegą zapewne jego podpis 
na muralu… 
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Tczew w programie Ciepłe Mieszkanie 

Środki finansowe przezna-
czone zostaną na wymia-
nę tzw. kopciuchów i popra-
wę efektywności energetycz-
nej w budynkach wielorodzin-
nych. Emisja dwutlenku wę-
gla zmniejszy się o 8 000 ton 
rocznie.

Umowy podpisały gminy Ry-
jewo, Dębnica Kaszubska, 
Nowa Wieś Lęborska, Kępi-
ce, Borzytuchom, Debrzno, 
Człuchów, Ustka, a także mia-
sto Tczew. Nieefektywne źró-
dła ciepła wymienione zosta-
ną w sumie w 297 lokalach 
mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych.

– Zainteresowanie progra-
mem Ciepłe Mieszkanie w wo-
jewództwie pomorskim jest 
bardzo duże. Mieszkańcy bu-
dynków wielorodzinnych po-
siadający indywidualne źró-

dła ciepła na paliwo stałe od 
dawna na niego czekali. Pod-
pisaliśmy umowy z pierwszy-
mi dziewięcioma pomorski-
mi gminami, a wnioski kolej-
nych samorządów są w trakcie 
oceny przez naszych pracow-
ników. Pod względem liczby 
wniosków, które do nas wpły-
nęły jesteśmy na drugim miej-
scu w Polsce, po województwie 
dolnośląskim. To bardzo cie-
szy. Inwestycje bowiem z pew-
nością przyczynią się do po-
prawy jakości powietrza w na-
szym regionie – tłumaczy Szy-
mon Gajda – prezes WFOŚi-
GW w Gdańsku.

Najwięcej kopciuchów zlikwi-
dowanych zostanie w gmi-
nie Ryjewo. Prace przepro-
wadzone zostaną w 63 loka-
lach mieszkalnych. Na dru-
gim miejscu jest miasto Tczew.

– W Tczewie zarejestrowa-
nych jest około półtora tysią-
ca tzw. kopciuchów. To dużo 
jak na 55 – tysięczne miasto 
o dość zwartej zabudowie. Od 
wielu lat podejmujemy dzia-
łania, aby tę liczbę zmniej-
szyć. Przy wsparciu WFOŚi-
GW w Gdańsku, realizowali-
śmy programy, których celem 
była wymiana źródeł ciepła. 
Działa u nas punkt konsulta-
cyjno-informacyjny progra-
mu Czyste Powietrze, w któ-
rym mieszkańcy złożyli po-
nad 200 wniosków na kwotę 

blisko 1 mln zł. Ciepłe Miesz-
kanie jest doskonałym uzupeł-
nieniem tych działań. Program 
adresujemy przede wszystkim 
do mieszkańców Starego Mia-
sta, gdzie ciasna zabudowa, sę-
dziwy wiek kamienic i najwięk-
sza liczba działających pieców 
kaflowych, są dla nas sporym 
wyzwaniem. Zależy nam, aby 
historyczne centrum Tczewa 
oddychało zdrowym powie-
trzem. Będziemy promować 
program i zachęcać mieszkań-
ców do sięgania po dofinanso-
wanie pomagając im we wszel-
kich formalnościach – zapew-
nia Mirosław Pobłocki – pre-
zydent Tczewa.

Dzięki realizacji programu Cie-
płe Mieszkanie w 9 pomor-
skich gminach o ponad 8 000 
ton rocznie zmniejszy się emi-
sja dwutlenku węgla. Mniejsza 
będzie także emisja pyłów do 
atmosfery i benzo(a)pirenu.

– Dobra i sprawna współpraca 
pomiędzy Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku a jednostkami samorządu 
terytorialnego zaowocowała 
dużą liczbą wniosków, w po-
równaniu do innych regio-
nów kraju. Zapraszamy ko-
lejne gminy do składania do-
kumentów – zachęca Michał 
Leszczyński – koordynator 
programu Ciepłe Mieszkanie 
w WFOŚiGW w Gdańsku.

Tekst i zdjęcie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

CIEPŁE MIESZKANIE

Budżet programu  
dla województwa pomorskiego  
to 79 mln zł. Środki pochodzą 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Ciepłego Mieszkania jest 
poprawa jakości powietrza 
i zmniejszenie pyłów i gazów 
cieplarnianych poprzez likwidację 
nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwa stałe oraz poprawę 
efektywności energetycznej 
w budynkach wielorodzinnych.

Program wspiera zastosowanie: kotła 
gazowego kondensacyjnego, kotła 
na pellet drzewny o podwyższonym 
standardzie, ogrzewania 
elektrycznego, pompy ciepła, a także 
podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła. 
Dodatkowo, przy okazji likwidacji 
źródła ciepła na paliwo stałe, 
możliwe jest wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, wymiana okien 
i drzwi, wykonanie wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Kosztem kwalifikowanym 
w programie jest także 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji przypadająca 
na jeden lokal mieszkalny zależy  
od dochodów beneficjenta i wynosi 
od 15 000 do 37 500 zł. 
Dystrybutorem środków w programie 
są gminy. To urzędnicy gminni 
najlepiej znają potrzeby swoich 
mieszkańców.

Program Ciepłe Mieszkanie 
realizowany będzie do 2026 roku. 
Obecny nabór trwa do końca 
bieżącego roku.

9 pomorskich gmin, w tym 
Tczew, podpisało umowy 

o dofinansowanie w ramach 
programu Ciepłe Mieszkanie 
z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku. 

Łącznie trafi do nich  
około 6 mln zł. 
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Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Zakończyło się zago-
spodarowanie terenu 

zielonego w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 12, 

w rejonie ul. Topolowej 
i Jarzębinowej. 

Teraz jest to skwer rekreacyj-
no-wypoczynkowy służący 
mieszkańcom osiedla Sucho-
strzygi. Podczas sierpniowej 
sesji, uchwałą Rady Miejskiej, 
skwer ten otrzymał imię Ro-
mana Dmowskiego. Symbo-
licznego otwarcia nowej in-
westycji dokonał Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

W ramach inwestycji wyko-
nane zostały alejki oraz na-
sadzenia. Na skwerze posa-
dzonych zostało m.in. ok. 30 
drzew, prawie 2 tys. krzewów 
(liściastych i iglastych). Wy-
konane zostały rabaty, traw-

niki, zamontowane ławki 
i kosze na śmieci.

Koszt zadania to prawie 400 
tys. zł. Wykonawcą, na zlece-
nie miasta, jest Outside Ar-
chitektura Krajobrazu spół-
ka z o.o. z Gdańska.

Zakończyła się przebudowa 
ul. Królowej Jadwigi na 

Starym Mieście.

Zadanie obejmowało przebu-
dowę ulicy (ok. 140 m) wraz z 
niezbędną infrastrukturą tech-
niczną, remontem sieci wodo-
ciągowej, budową kanalizacji 
deszczowej, montażem oświe-
tlenia ulicznego. Pojawiło się 
też 19 miejsc postojowych. 

Symboliczną wstęgę przecię-
li Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa oraz radny i 
członek komitetu rewitaliza-
cji – Krzysztof Misiewicz.

– W imieniu radnej Boże-
ny Chylickiej – która wnio-
skowała o remont tej ulicy – 
cieszę się z zakończenia tej 

inwestycji. Przebudo-
wa całkowicie zmieni-
ła ten obszar – powie-
dział K. Misiewicz.

Wykonawcą zadania była fir-
ma Roka Budownictwo ze 
Starogardu Gd. Koszt to po-
nad 2,6 mln zł. 

Inwestycja została realizo-
wana w ramach projektu 

„Miasto od-nowa – rewita-
lizacja Starego Miasta i Za-
torza w Tczewie” dofinanso-
wanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Przebudowa ulicy Królowej 
Jadwigi zakończona

Inwestycje drogowe

Zakończyły się prace zwią-
zane z wykonaniem tymcza-
sowej nawierzchni przy ul. 
Tczewskich Saperów – aby 
mieszkańcy nowych bloków 
mieli w miarę komfortowy 
dojazd. Od strony ul. Woj-
ska Polskiego już wcześniej 
została wykonana nawierzch-
nia na długości ok. 100 m, te-
raz prace koncentrowały się 
na kolejnych 170 m, gdzie zo-
stał wylany asfalt. 

Prace drogowe realizowane 
były również przy ul. Głowac-
kiego na Górkach. Na odcin-
ku ok. 180 m ułożone zosta-
ły betonowe płyty drogowe, 
aby ułatwić przejazd w kie-
runku Śliwin.

Kończą się prace  
na niecce  
czyżykowskiej
Kończy się kolejny etap za-
gospodarowania niecki czy-
żykowskiej. Od kilku lat mia-
sto systematycznie inwestu-
je w ten obszar, dzięki cze-
mu niecka stała się uczęsz-
czanym miejscem rekreacji 
i wypoczynku na osiedlu Czy-
żykowo. W tym roku przed-
miotem prac jest teren o po-
wierzchni ok. 3,7 tys. m2, 
w południowej części niec-
ki. W zakresie prac jest m.in. 
ułożenie chodników, wyko-
nanie trawników, nasadzenia 
drzew i innych roślin. Na zle-
cenie miasta zadanie wyko-
nuje firma Artel z Knybawy. 
Koszt zadania to 350 tys. zł.

Na wiosnę będzie zielono – 
Skwer Dmowskiego już gotowy

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska
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Tekst i zdjęcia:

Sylwia Balda 
Wydział Spraw Komunalnych  

i Inwestycji UM 
tel. 58 77 59 397

INWESTYCJE

Osuszanie ścian w tczewskiej „ósemce” 
– efekty widoczne po pół roku

Prace wykonała i sfinansowała 
firma Exlterra Sp. z o.o. Firma 
Exlterra posiada bogate do-
świadczenie w wykonawstwie 
– od ponad 15 lat działa w Sta-
nach Zjednoczonych i Szwaj-
carii, a od dwóch lat na tere-
nie Polski.

Pierwszym etapem prac było 
badanie termowizyjne uka-
zujące skalę problemu. Bada-
nie zostanie powtórzone po 6 
miesiącach, a kolejne będzie 
wykonane na początku 2023 
roku.

Wokół terenu budynku zosta-
ły wyznaczone miejsca, w któ-
rych zostały wykonane otwory 
o głębokości 6 m, 9 m i 12 m 
(zdjęcie główne). Otwory wy-
konano wiertnicą HALC, która 
powoduje małe „zniszczenia” 
terenu. W otworach umiesz-
czono polietylenowe profi-
le, które 10-krotnie przyśpie-
szają wsiąkanie wody – trans-
port cząsteczek wody do głęb-
szych warstw gruntu. Zasto-

sowany system tworzy „pa-
rawan ochronny”, który za-
pewnia hydroizolację budyn-
ku przy zachowaniu 60 pro-
cent wilgotności tak, aby nie 
przesuszyć podłoża i nie do-
prowadzić do pękania ścian. 
Po zakończeniu prac, teren 
jest już uporządkowany. Me-
toda wykonywania robót jest 
nieinwazyjna, nie wymaga wy-
konywania głębokich wyko-
pów, więc wykonywana jest 
bardzo szybko. 

Tczewska „Ósemka” od daw-
na borykała się z olbrzymim 
problemem wilgoci w piwni-
cach i pomieszczeniach schro-
nu. Widoczne plamy na ścia-

W listopadzie 2021 roku na 
terenie tczewskiej „Ósemki” 
amerykańska firma Exlterra 

wykonała prace testowe 
innowacyjnej technologii 

regulującej poziom wilgoci 
– GEPS mające na celu 
osuszenie ścian szkoły. 

Dzięki temu budynek pozbył 
się nadmiernej wilgoci 

w ścianach, szczególnie na 
najniższych piętrach (piwni-

ca, szatnie, schron).

Zdjęcia ściany południowo-wschodniej…

Zdjęcia ściany wschodniej…

nach, łuszcząca się farba i bar-
dzo nieprzyjemny zapach na-
silały się po większych opa-
dach – szczególnie w okresie 
wiosenno-jesiennym. Bada-
nie kamerą termowizyjną już 
po 6 miesiącach działania sys-
temu ukazało znaczną reduk-
cję wilgoci.

System GEPS ma zastosowanie 
również na terenach otwartych 
(parki, pola golfowe, boiska, 
obiekty sportowe czy obiekty 
użyteczności publicznej ), jak 
również w budynkach (domy 
prywatne, magazyny, hale 
sportowe itp.). Eliminuje pro-
blem wilgoci w ścianach, przy-
śpiesza infiltrację wody opado-

wej minimum dziesięciokrot-
nie, nie wymaga podłączenia 
do żadnej sieci odpływowej czy 
punktów zrzutu, jest ekologicz-
ny, przenika warstwy nieprze-
puszczalne gruntu. Dodatkowo 
nie ma konieczności podłącze-
nia do źródła zasilania czy do 
systemu odprowadzania wody, 
co eliminuje wiele dodatko-
wych problemów i kosztów 
w kolejnych latach.

Firma Exlterra dziękuje samo-
rządowi Tczewa za innowacyj-
ne podejście do rozwoju mia-
sta, za zaufanie i za umożliwie-
nie zaprezentowania swojej 
technologii i prezentacji efek-
tów jej działania.

… w listopadzie 2021 r. (przed osuszaniem) … i w lipcu 2022 r., po poł roku działania systemu GEPS

… w listopadzie 2021 r. (przed osuszaniem) … i w lipcu 2022 r., po poł roku działania systemu GEPS



9BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWAEDUKACJA

Komisja opiniująca wnio-
ski o przyznanie nagród Pre-
zydenta Miasta Tczewa dla 
uzdolnionych uczniów i stu-
dentów, w ramach Programu 
Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży 
przyznała nagrody finanso-
we o łącznej wartości 12,5 tys. 
zł. Są to nagrody za osiągnię-
cia w ubiegłym roku szkolnym 
(2021/2022). Złożonych zosta-
ło 17 wniosków, na podstawie 
których 14 osób zostało wyty-
powanych do otrzymania na-
grody finansowej w wysokości 
od 600 do 1300 zł.

W imieniu prezydenta M. Po-
błockiego, nagrody wręczył 
wiceprezydent Adam Urban 

Nagrody Prezydenta Tczewa  
dla młodych i zdolnych

gratulując młodzieży dotych-
czasowych osiągnięć i życząc 
rozwijania swoich pasji i ko-
lejnych nagród w przyszłości.

Nagrody otrzymali:
›› Zofia Maria Pawłuszewicz 

– Uniwersyteckie Katolic-
kie Liceum Ogólnokształ-
cące w Tczewie;

›› Jan Max Gogulski – III Li-
ceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami w Gdyni, ab-
solwent Szkoły Podstawo-
wej Nr 11 w Tczewie;

›› Michał Lemke – Uniwer-
syteckie Katolickie LO 

w Tczewie, absolwent 
Szkoły Podstawowej Nr 11 
w Tczewie;

›› Kamil Duszyński – Uni-
wersyteckie Katolickie LO 
w Tczewie;

›› Mateusz Zblewski – Uni-
wersyteckie Katolickie 
LO w Tczewie, absolwent 
Szkoły Podstawowej Nr 12 
w Tczewie;

›› Błażej Polachowski – I LO 
w Tczewie, absolwent 
Szkoły Podstawowej Nr 12 
w Tczewie;

›› Julia Madeja – III LO 
z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi w Gdyni, absolwent-
ka Szkoły Podstawowej Nr 
12 w Tczewie;

›› Kacper Klawikowski – 
I LO w Tczewie, absolwent 
Szkoły Podstawowej Nr 12 
w Tczewie;

›› Szymon Jaczyński – I LO 
w Tczewie, absolwent 
Szkoły Podstawowej Nr 12 
w Tczewie;

›› Kacper Czajka – I LO 
w Tczewie, absolwent 
Szkoły Podstawowej Nr 12 
w Tczewie;

›› Oliwia Lubowiedzka – Ka-
tolicka Szkoła Podstawo-
wa w Tczewie, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I st. im. 
Janiny Garści w Tczewie;

›› Aleksandra Wołoszyk – 
Szkoła Podstawowej Nr 
12 w Tczewie, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I st. im. 
Janiny Garści w Tczewie;

›› Zofia Łucka – I LO 
w Tczewie, absolwentka 
Szkoły Podstawowej Nr 11 
w Tczewie;

›› Igor Łęgowski – Gdańskie 
Liceum Autonomiczne, 
absolwent Szkoły Podsta-
wowej Nr 11 w Tczewie.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

30 listopada w Cen-
trum Kultury i Sztu-
ki w Tczewie nastą-

piło uroczyste otwarcie Pra-
cowni Nowych Mediów.

Projekt Pracowni Nowych Me-
diów otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 146 600 zł z progra-
mu „Konwersja cyfrowa domów 
kultury”. Pracownia składa się 
z pracowni filmowej, kompu-
terowej i studia podcastowego. 
Została wyposażona w sprzęt, 
umożliwiający zwiększenie za-
kresu i poziomu działalności 
edukacyjnej oraz udostępniania 
oferty kulturalnej w formule on-
-line. Dzięki wsparciu sponso-

Pracownia Nowych Mediów w CKiS
rów udało się również wyremon-
tować pracownię, zakupić me-
ble i zwiększyć dostępność dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja daje możliwość 
rejestracji i streamingu wy-
darzeń i zajęć artystycznych, 
tworzenie treści do mediów 
społecznościowych, małych 
form filmowych, reportaży, 
fotorelacji czy audycji w stu-
dio podcastowym.

P r a c o w n i a  N o w y c h  M e -
diów to rozwinięcie oferty 
warsztatowej CKiS dla róż-
nych grup mieszkańców, 
w tym dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnością.

Pracownia pozwala na prowa-
dzenie zajęć i warsztatów: pro-
gramistycznych (w oparciu o śro-
dowisko Minecraft i Scratch), 
z robotyki, filmowych, z anima-
cji, z nowych mediów, podcasto-
wych, z homerecordingu.

Od października utworzona zo-
stała nowa grupa pod nazwą 
Nowe Media. Podczas cotygo-
dniowych spotkań uczestnicy 
warsztatów poznają zagadnie-
nia dotyczące m.in.: przydat-
nych aplikacji i narzędzi ob-
róbki graficznej, edycji, mon-
tażu i pracy z dźwiękiem, emi-
sji głosu, pracy dziennikarza 
i podcastera, promocji swojej 

twórczości w social mediach, 
Public Relations, reklamy i co-
pywritingu, bezpłatnych pro-
gramów graficznych.

Partnerami Pracowni Nowych 
Mediów są: EATON, Bank 
Spółdzielczy w Tczewie, Tczew-
skie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego, Grupa GPEC 
i Fundacja Grupy PKP.

Projekt Konwersja cyfrowa do-
mów kultury finansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 3.2 „Inno-
wacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” III Osi 
Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przyznał coroczne 

nagrody najzdolniejszym 
uczniom – mieszkańcom 

Tczewa.
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BEZPIECZEŃSTWO

W listopadzie tczew-
s k a  S t r a ż  M i e j -
ska  odnotowała 

634 interwencje, w tym 338 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców i przedstawicieli instytu-
cji, 296 – pozostałych, w tym 
zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje wła-
sne strażników.

››       Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osiedlach Su-
chostrzygi i Bajkowym podjęli 
28 interwencji własnych oraz 
34 zlecone (przez administra-
cje i mieszkańców osiedli, dy-
żurnych SM), nałożyli 6 man-
datów karnych na łączną kwo-
tę 600 zł, wystawili 18 wezwań 

dla sprawców wykroczeń dro-
gowych, 10 osób pouczyli.

Na Os. Garnuszewskiego i Za-
torzu dzielnicowi podjęli 64 in-
terwencje własne oraz 51 zle-
conych, nałożyli 14 mandatów 
karnych na łączną kwotę 1550 
zł, wystawili 54 wezwania dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych, 12 osób pouczyli.

Na Starym Mieście i Czyżykowie 
dzielnicowi podjęli 74 interwen-
cje własne oraz 93 zlecone, na-
łożyli 4 mandaty karne na łącz-
nie 200 zł, wystawili 20 wezwań 
dla sprawców wykroczeń drogo-
wych, 17 osób pouczyli.

Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych, wy-
kroczeń drogowych.

››    Eko-patrol Straży Miej-
skiej przeprowadził 38 inter-
wencji własnych i 42 zlecone. 
Wystawił 6 mandatów kar-
nych na łączną kwotę 350 zł 
oraz 14 wezwań. Pouczono 14 
osób, sporządzono 2 wnioski 
do sądu.

››    Przeprowadzono kontro-
lę 19 punktów handlowych 
w centrum Flisak przyległego 
do al. Zwycięstwa, pod kątem 
posiadania umowy na wywóz 
odpadów.

››    Wyłapano wraz z lekarzem 
weterynarii Łabędzia space-
rującego po osiedlu od ul. H. 
Hass do ul. Okulickiego.

››    Przy ul. Tczewskich Saperów 
wyciągnięto spod auta małego 
zająca potrąconego prawdopo-
dobnie przez inny pojazd, gdyż 
miał przetrącone tylne łapy.

››    Do Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie przekazano 
nagrania z monitoringu miej-
skiego: kolizji drogowych (3, 
10, 15, 21 listopada), przestęp-
stwa (3 listopada), nietrzeźwe-
go kierującego (24 listopada).

››   Przeprowadzono 8 inter-
wencji dotyczących egzekwo-
wania od właścicieli psów nie-
zgodnego z przepisami wy-
prowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Nałożo-
no 1 mandat na kwotę 100 zł, 
1 osobę pouczono.

Straż Miejska w listopadzie

Zima – najtrudniejszy czas dla bezdomnych

P roblem bezdomności ist-
nieje przez cały rok, ale 
późna jesień i zima to naj-

trudniejszy czas do przetrwania. 
W związku z niskimi temperatu-
rami strażnicy miejscy spraw-
dzają tereny ogródków dział-
kowych, pustostany, zadaszone 
kojce na odpady stałe i inne po-
mieszczenia stanowiące najczęst-
sze schronienia dla bezdomnych. 

Z początkiem grudnia wspól-
nie z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
monitorowali miejsca przeby-
wania osób bezdomnych i pro-
ponowali im pomoc. Minuso-
wa temperatura utrzymująca 
się przez dłuższy czas stanowi 
ogromne zagrożenie dla zdrowia 
i życia osób bezdomnych. Nie-
stety, pomimo licznych próśb 
pracowników socjalnych oraz 
strażników, większość osób nie 
wyraziła zgody na umieszczenie 
w schronisku dla osób bezdom-
nych. Kolejne kontrole zostaną 

przeprowadzone przed święta-
mi Bożego Narodzenia.

Straż Miejska apeluje do miesz-
kańców o informacje dotyczące 
przebywania osób bezdomnych, 
ponieważ taka pomoc może nie-
jednokrotnie uratować im życie. 
Zimą strażnicy systematycznie 
monitorują miejsca, w których 
przebywają bezdomni i infor-
mują ich o formach pomocy.

Bezdomni mogą zgłaszać się o po-
moc do: Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej: poniedziałek, 
wtorek, środa i piątek w godz. 
7.15-15.15, czwartek w godz. 8.00-
16.00, tel. 777 00 20/30.

P o m o c y  u d z i e l a j ą  t a k ż e 
n/w placówki:
›› Schronisko dla Osób Bez-

domnych, Smętowo, ul. Ogro-
dowa 1, tel. 58/561 90  32

›› Schronisko dla Osób Bez-
domnych, Malbork, ul. Rol-
nicza 1, tel. 55/273 40 65

›› Centrum Usług Socjal-
nych i Wsparcia, Nowy 
Staw, ul. Mickiewicza 32, 
tel. 510 262 507

›› Schronisko Stowarzysze-
nia na rzecz Bezdomnych 
„Agape” – Szawałd 16, tel. 
510 262 494

›› Schronisko Stowarzysze-
nia na rzecz Bezdomnych 
„Agape” – Borowy Młyn tel. 
55/277 42 88

›› Schronisko Stowarzyszenia 
na rzecz Bezdomnych „Aga-
pe – Sztum, tel.55/277 78 07

›› Schronisko Stowarzyszenia 
na rzec Bezdomnych Pana-
keja, Wiślinka, ul. Piaskowa 
9 tel.58/355 40 19

›› Stowarzyszenie Opiekuńczo-
-Resocjalizacyjne Promete-
usz, Gdańsk, ul. Sucharskie-
go 1, tel. 58 721 53 77

›› Ogrzewalnia Towarzy-
stwa im. św. Brata Alberta 
Koło Tczewskie, Tczew, ul. 
Orzeszkowej 6.

Straż Miejska w Tczewie

tel. 58 77 59 371
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DO 5 stycznia 2023 r. czeka-
my na kandydatury do 

nagrody prezydenta miasta – 
Tczewianin Roku 2022. Zachę-
camy organizacje, stowarzysze-
nia i grupy prywatnych osób do 
wytypowania kandydatów spo-
śród osób, które w mijającym 
roku szczególnie zasłużyły się 
dla naszego miasta.

Nagroda została ustanowio-
na w 1996 r. i jest przyzna-
wana za wybitne osiągnię-
cia i zasługi dla Tczewa i jego 
mieszkańców. Nagrodę i wy-
różnienia przyznaje prezydent 
raz w roku, za rok poprzedni. 
Wręczenie następuje podczas 
uroczystości Dnia Tczewa 30 
stycznia.

Do nagrody i wyróżnień mogą 
być zgłaszane osoby fizyczne, 
które uzyskały ważne osią-
gnięcia, mające znaczenie dla 
miasta lub jego mieszkańców, 
a w szczególności:
›› przyczyniły się do pro-

mocji osiągnięć mia-
sta Tczewa w kraju lub 
za granicą;

›› przyczyniły się do rozwo-
ju społecznego, gospo-
darczego lub kulturalne-
go miasta;

›› przysporzyły miastu ko-
rzyści materialnych 
i duchowych.

Kandydatów mogą zgłaszać 
stowarzyszenia, organiza-
cje społeczne, kombatanc-
kie lub polityczne oraz grupy 
mieszkańców (co najmniej 20 
osób), a także Rada Miejska.

Do tej pory tytuł „Tczewianin 
Roku” otrzymali: Iwona Mar-
mur, Urszula Giełdon, Tade-
usz Abt, Jan Rogowski, Je-
rzy Kubicki, Henryk Mielew-
czyk, Krzysztof Bonikowski, 
Krzysztof Szlagowski, Robert 
Turło, Józef Golicki, Alicja 
Gajewska, ks. Jan Buk, Graży-
na Antczak, Józef Ziółkowski, 
Andrzej Netkowski, Maciej 
Sodkiewicz, Klaus Kosowski, 
Marek Moszyński, Kazimierz 
Smoliński, Józef Bejgrowicz.

Tczewianin Roku 
2022 – czekamy  
na kandydatury

21 -letnia tczewianka 
Laura Dziąba wy-
stąpiła w finale edy-

cji telewizyjnego show stacji 
TVN „Mam Talent”. Zdoby-
ła czwarte miejsce wykonując 
piosenkę Toni Braxton „Un-
-Break My Heart”.
Tuż przed finałem Laura spo-
tkała się z prezydentem Tcze-
wa Mirosławem Pobłoc-
kim. Laura pochodzi z Tcze-
wa, ale obecnie studiuje ma-
larstwo w Toruniu, dlatego 
też przeniosła się tam razem 
z mamą. Jej talent to śpiew. 
Ze względu na jej niepełno-
sprawność fizyczną znalezie-
nie nauczyciela, który podjął-
by się rozwijania talentu Lau-
ry nie było takie proste. Zo-
stała więc samoukiem. Do-
piero w szkole średniej roz-
poczęła naukę śpiewu solo-
wego w Szkole Muzycznej II 

Laura Dziąba czwarta  
w finale „Mam talent”

Zespół działa pod egidą tczew-
skiego koła Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej i skupia 
20 pań. Seniorki przygotowu-
ją się do występów pod kierun-
kiem Bożeny Szczepańskiej 
i, jak twierdzą, jest to bardzo 
wymagająca trenerka.

Z okazji jubileuszu, zespół 
odwiedzili prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki, wi-
ceprezydent Adam Urban 

stopnia w Bydgoszczy, gdzie 
uczyła się klasycznych arii 
i pieśni. Brała udział w kon-
kursach wokalnych, zdoby-
wając nagrody. Występowa-
ła na wielu koncertach i fe-
stiwalach w kraju i za gra-
nicą. Laura marzy o podró-
żach, dlatego prezydent Mi-
rosław Pobłocki przekazał jej 
m.in. książkę o niezwykłych 
miejscach, które zdolna tcze-

wianka być może w przy-
szłości zwiedzi.

– Gratuluję występu w fi-
nale "Mam talent" i dzię-
kuję za artystyczne emo-
cje. Masz nie tylko talent, 
ale też mnóstwo siły i deter-
minacji, aby walczyć o swo-
je marzenia. Dla nas jesteś 
najlepsza! – napisał prezy-
dent Tczewa na swoim por-
talu społecznościowym.

20 lat Wiecznie Młodych

i sekretarz miasta Damian 
Piskorski. Były kwiaty, upo-
minki, życzenia. – Gratulu-
ję jubileuszu, artystycznych 

sukcesów, ale przede wszyst-
kim dobrej zabawy – powie-
dział prezydent Mirosław 
Pobłocki.
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Zespół Wiecznie Młodzi 
obchodzi jubileusz 20-lecia. 

Przez ten czas nagromadziło 
się sporo wspomnień  
z licznych występów  

i artystycznych podróży. 
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Już po raz dziewiąty 
zorganizowaliśmy konkurs 
fotograficzny „Cztery pory 
roku w Tczewie”, z którego 

zdjęcia trafiły do miejskiego 
kalendarza. Do konkursu 

zgłosiło się 26 osób.

Pula nagród finansowych 
w konkursie wynosiła 4 tys. zł. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Alicja Gajewska, dyrek-
tor Fabryki Sztuk, Tomasz 
Hildebrandt, dyrektor CKiS, 
Krzysztof Korda, dyrektor 
MBP oraz Sławomir Gawroń-
ski, fotografik, wyłoniła laure-
atów, wybrała zdjęcia do ka-
lendarza i zdecydowała o wy-
sokości nagród.

– Szkoda, że rok ma tylko 12 
miesięcy, bo mnóstwo cie-
kawych zdjęć trafiło na tego-
roczny konkurs fotograficz-
ny "Cztery pory roku w Tcze-
wie. Kalendarz 2023". Jego 
poziom z roku na rok rośnie. 
Gratuluję wszystkim laure-
atom i uczestnikom konkur-
su. Cieszę się, że wciąż poszu-
kujecie w Tczewie miejsc nie-
zwykłych, nieoczywistych i za-
razem pięknych. Zapraszam do 
kolejnej edycji konkursu – po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

Zwycięzcy tegorocznej edycji:

KRZYSZTOF MAŁKIEWICZ 
– I nagroda (styczeń) 1500 zł

„Cztery pory roku w Tczewie” –
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Lipiec Wrzesień Październik
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Marzec Kwiecień
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mamy zwycięzców dziewiątej edycji

Styczeń – I nagroda
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– II nagroda (sierpień) 1000 zł

ARTUR ŁOBOCKI 
– III nagroda (luty) 500 zł.

Wyróżnienia (po 250 zł) otrzy-
mały wszystkie pozostałe oso-
by, których zdjęcia znalazły się 
w kalendarzu:
›› Anna Krzyżanowska
›› Jacek Cherek
›› Aleksandra Turzyńska
›› Anna Wytrążek

Wręczenie nagród odbyło się 5 
grudnia w Urzędzie Miejskim. 
Wszyscy laureaci i wyróżnieni 
otrzymali także zestaw upo-
minków promocyjnych i oczy-
wiście – kalendarze.

W holu Urzędu Miejskiego 
przy pl. Piłsudskiego 1 (I pię-
tro) prezentowana jest wysta-
wa wybranych prac.

Małgorzata Mykowska

Październik Listopad Grudzień
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Sierpień – II nagroda Luty – III nagroda
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M ieszkańcy Tczewa ze 
szczególnym szacun-
kiem darzą pracow-

ników kolei, chociaż struk-
tura zawodowa znacznie się 
zmieniła w ostatnich latach, 
to Tczew nadal nazywany jest 
miastem kolejarzy. W mieście 
mamy wiele miejsc i pamiątek 
świadczących o kolejarskich 
tradycjach.

Tczew swój rozwój gospoda-
rzy w II poł. XIX wieku za-
wdzięcza kolei. Pierwszy po-
ciąg wyjechał do Tczewa z Byd-
goszczy w 1852 roku. Tczew 
uzyskał tym samym połącze-
nie z Bydgoszczą oraz Gdań-
skiem. Po wybudowaniu mo-
stu przez Wisłę Tczew uzyskał 
połączenie z Malborkiem i da-
lej z Elblągiem oraz Królew-
cem. Następną linią biegną-
cą do Tczewa był odcinek ko-
lei żelaznych Piła – Chojnice – 
Tczew. Była to trasa biegnąca 
z Berlina do Królewca. Tczew 
leżał w bardzo dogodnym miej-
scu, gdzie krzyżowały się szla-
ki kolejowe łączące ważne mia-
sta (Berlin, Królewiec, Gdańsk 
i Bydgoszcz). 

Wraz z rozwojem kolei gospo-
darczo rozwinął się Tczew. 
O 50 procent zwiększyła się 
liczba ludności. Powstały nowe 
osiedla o kolejarskim charak-
terze (Nowe Miasto i Zato-

Tczew miastem kolejarzy
170 lat kolei w Tczewie (1852-2022)

rze). Jeszcze przed wybuchem 
I wojny światowej wybudowa-
no ważną stacją towarową Za-
jączkowo Tczewskie. Zniszczo-
na w czasie II wojny światowej 
odbudowana została w drugiej 
połowie lat 40. XX wieku. Dziś 
stanowi najważniejszą stację 
towarową w Północnej Polsce. 

Kolej w Tczewie to dworzec 
kolejowy istniejący do za-
kończenia II wojny świato-
wej w pobliżu tczewskich 
mostów wiślanych (wybudo-
wanych odpowiednio w 1857 
i 1890). Dworzec był dużym 
budynkiem z żółtej cegły, któ-
ry opisała Jadwiga Łuszczew-
ska (Deotyma). Nazwała go 
prawdziwym wzorem archi-
tektury XIX wieku, utwo-
rem z samego żelaza i krysz-
tału. Dziś możemy ten dwo-
rzec podziwiać tylko na sta-
rych widokówkach. Zniszczo-
ny pod koniec II wojny świa-
towej nie został już odbudo-
wany. W 1949 roku zbudowa-
ny został nowy obiekt dwor-
cowy na miejscu dawnej sta-
cji towarowej. Dzisiaj dworzec 
tczewski posiada połączenie 
z osiedlem Zatorze za sprawą 
naziemnego pasażu. 

O kolejarskim Tczewie świad-
czą też:
›› Poczta kolejowa w Tcze-

wie (1852-1945). Budynek 

dawnej poczty kolejowej 
istnieje do dnia dzisiejsze-
go przy ul. 1 Maja.

›› Kolejowa Służba Zdrowia 
w Tczewie (1925-2002). 
W jej ramach funkcjono-
wała Przychodnia, Apte-
ka i Szpital Kolejowy. Dzi-
siaj budynki po Kolejowej 
Służbie Zdrowia mają inne 
przeznaczenie.

›› Kolejowa Staż Pożarna 
(1921-1999) która pełniła 
ważne funkcje w zakresie 
zabezpieczenia, ratowa-
nia życia ludzi oraz mie-
nia. Kolejowej Straży Po-
żarnej nie udało się jednak 
uratować.

›› Kolejowy Klub Sportowy 
Unia Tczew (1922) istnieje 
do dziś a prezesem klubu 
jest Pan Jacek Prętki. KKS 
Unia wychował wielu me-
dalistów mistrzostw Polski 
i olimpijczyków (Czesła-
wa Kościańska i Mateusz 
Biskup).

›› Kolejowa Orkiestra 
Dęta w Tczewie (1927-
2007). Przez 80 lat za-
wsze służyła miastu i jego 
mieszkańcom.

›› Dom Kultury Kolejarza 
w Tczewie (1956-1992). 
W Domu Kultury Koleja-

rza działały: Kolejowa Or-
kiestra Dęta, Zespół te-
atralny, Teatrzyk „Baj” 
oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Kolejarz”. Kierownikiem 
Zespołu była Pani Bożena 
Szczepańska, jednocześnie 
ostatni dyrektor Domu 
Kultury Kolejarza. 

 Dzisiaj budynek stanowi 
Centrum Kultury i Sztu-
ki, które jest jednostką 
miejską.

›› Szkolnictwo kolejowe 
(1977-2004) to Zasadnicza 
Szkoła Kolejowa, kształ-
cąca w zawodach: opera-
tor ruchowo-przewozowy 
kolei, mechanik urządzeń 
kolejowych, monter ta-
boru szynowego, elektro-
mechanik urządzeń ste-
rowania ruchem kolejo-
wym, elektromonter trak-
cji elektrycznej oraz mon-
ter nawierzchni kolejo-
wej oraz Technikum Kole-
jowe kształcące w specjal-
nościach: ruch i przewozy 
kolejowe, urządzenia ste-
rowania ruchem kolejo-
wym, drogi i mosty kolejo-
we, maszyny i urządzenia 
drogowe oraz telekomuni-
kacja kolejowa.

W ciągu 27 lat  is tnienia 
wykształcono 2806 osób 
w w/w kolejarskich zawo-
dach. Patronem szkół kole-
jowych był bohaterski kole-
jarz z Szymankowa Alfons 
Runowski. Ostatnim dyrekto-
rem szkół kolejowych był Ka-
zimierz Ickiewicz.

Dzisiaj w budynkach po Zespo-
le Szkół Kolejowych mieszczą 
się organizacje pozarządowe. 
Obecnie na tczewskim dwor-
cu zatrzymują się nowoczesne 
pociągi Pendolino. Tczew po-
został ważnym węzłem komu-
nikacyjnym i nadal służy wie-
lu pasażerom w ich podróżach 
do szkoły czy pracy. A można 
z Tczewa dojechać bezpośred-
nio nawet do Wiednia.

 Kazimierz Ickiewicz Nieistniejący już dworzec kolejowy i tczewskie mosty wiślane na starej pocztówce 
z kolekcji Tomasza Spionka
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WOKÓŁ NAS

Strefa handlowa została zorga-
nizowana na pl. Hallera oraz 
pobliskich uliczkach. Można 
było zaopatrzyć się w swojskie 
wędliny, pieczywo, kupić pre-
zenty i pamiątki. Na najmłod-
szych czekał Mikołaj, a także 
szczudlarze i elfy zapraszają-
ce do zabawy. Były warszta-
ty plastyczne, gry i konkursy. 
Nie zabrakło kolęd, świątecz-
nych piosenek. Wśród wyko-
nawców byli: Kociewska Or-
kiestra Dęta TORPEDA, gru-
pa wokalna z Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego, so-
listki i soliści oraz chóry z Cen-
trum Kultury i Sztuki: Passio-
natka i Passionata, Młodzieżo-
wy Chór Juventus.

Harcerze z tczew3skiego huf-
ca ZHP podzielili się Betlejem-
skim Światełkiem Pokoju.

To już dziewiąty Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Na najlepszych wystawców cze-
kały nagrody. Otrzymała ją m.in. 
Natalia Kozak z Ryjewa – naj-
starsza spośród wystawców.

Jak co roku, życzenia świątecz-
ne złożyli mieszkańcom miasta 
i wszystkim uczestnikom Jar-
marku – prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki, starosta Mi-
rosław Augustyn, proboszcz 
parafii pw. Podwyższenia Krzy-
ża Św. – ks. Adam Gadomski 
oraz przedstawiciele służb mun-
durowych – Policji i Państwo-
wej Straży Pożarnej.

52 wystawców wzięło udział 
w dziewiątej edycji Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w 
Tczewie, organizowanego 

przez Fabrykę Sztuk. Wyda-
rzenie odbyło się w weekend 

10 i 11 grudnia.
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Parom świętującym zło-
te gody Medale Prezy-
denta RP za długoletnie 

pożycie małżeńskie wręczał 
prezydent Mirosław Pobłoc-
ki. Wszystkie pary otrzymały 
gratulacje, kwiaty i upominek 
od prezydenta miasta w posta-
ci serwisu kawowego. – Życzę 
Państwu dużo zdrowia, jesz-
cze wielu wspólnych lat i ko-
lejnych tak pięknych jubile-
uszy – powiedział prezydent 
M. Pobłocki.

JUBILEUSZ 65-LECIA MAŁŻEŃSTWA 
OBCHODZILI:
›› Janina i Benedykt 

Kussowscy
›› Anna i Aleksander 

Zwolińscy

JUBILEUSZ 60-LECIA MAŁŻEŃSTWA 
OBCHODZILI:
›› Urszula i Kazimierz 

Brodniccy
›› Irena i Alojzy Frankowscy
›› Helena i Kazimierz 

Leszczyńscy
›› Teresa i Jan Szyszkowscy

JUBILEUSZ 55-LECIA MAŁŻEŃSTWA 
OBCHODZILI:

›› Irena i Zdzisław 
Borciuchowie

›› Sybilla i Zygmunt 
Gorczyńscy

›› Jadwiga i Gerard 
Jellonnkowie

›› Teresa i Henryk 
Kresinowie

›› Helena i Bronisław Reise

JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 
OBCHODZILI:

›› Helena i Mieczysław 
Buławscy

›› Jadwiga i Tadeusz 
Grzesińscy

›› Janina i Jan Maczalscy
›› Teresa i Stanisław 

Nadolscy
›› Halina i Bronisław 

Szczepańscy.

Seniorzy świętowali jubileusze małżeńskie
16 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego gościliśmy seniorów, którzy obchodzili jubileusze 50, 
55-, 60- i 65- lecia pożycia małżeńskiego. 

Janina i Benedykt Kussowscy Urszula i Kazimierz Brodniccy

Irena i Zdzisław Borciuchowie Jadwiga i Gerard Jellonnkowie

Helena i Kazimierz Leszczyńscy Irena i Alojzy Frankowscy
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P rezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki spotkał 
się z tczewskimi kara-

tekami, którzy w dniach 12-
13 listopada wzięli udział w 
Mistrzostwach Polski  Ka-
rate WKF Juniorów Młod-
szych, Juniorów i Młodzie-
żowców. W zawodach, któ-
re odbyły się w Hali Widowi-
skowo Sportowej w Wejhero-
wie wzięło udział blisko 400 
zawodników z 60 najlepszych 
polskich klubów.

W Mistrzostwach udział wzię-
ła 17 osobowa ekipa Sporto-
wego Klubu Karate Senshi. 
Zawodnicy tczewskiego klu-
bu sprawdzili się znakomicie 
w tych zmaganiach zdobywa-
jąc 8 medali.

Tczewscy karatecy z medalami Mistrzostw Polski

Bartosz Janusz zdobył srebr-
ny medal w konkurencji kumi-
te juniorów do 76kg.

Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

Do końca grudnia Urząd 
Miejski w Tczewie cze-
ka na wnioski w sprawie 

przyznania nagród dla najlep-
szych sportowców i trenerów 
za osiągnięcia w 2022 r.

Nagrody te stanowią wyraz 
uznania samorządu lokal-
nego dla środowiska sporto-
wego za wkład i podnosze-
nie poziomu kultury fizycznej 
w Tczewie.

Uchwała precyzuje, za jakie 
osiągnięcia przysługują na-
grody w kategorii młodzieżow-
ca, juniora, juniora młodszego 
i młodzika oraz dla trenerów.

Zgodnie z regulaminem, wy-
różnienia i nagrody mogą być 
przyznawane osobom fizycz-
nym zrzeszonym w klubach 
sportowych lub stowarzysze-
niach mających siedzibę na te-
renie Tczewa oraz innym oso-

bom fizycznym zamieszkałym 
w Tczewie.

Nagrody i wyróżnienia mogą 
być przyznane sportowcom 
biorącym udział we współza-
wodnictwie sportowym w ka-
tegoriach: młodzik, junior 
młodszy, junior i młodzieżo-
wiec, jeżeli spełnili jeden z po-
niższych warunków:

1 zajęli  pierwsze miejsce 
w Igrzyskach Olimpijskich 

lub Paraolimpijskich, Mistrzo-
stwach Świata lub Europy – 
nagroda w wysokości 2500 zł.

2 zajęli drugie miejsce w Igrzy-
skach Olimpijskich lub Pa-

raolimpijskich, Mistrzostwach 
Świata lub Europy – nagroda 
w wysokości 2100 zł.

3 z a j ę l i  t r z e c i e  m i e j s c e 
w Igrzyskach Olimpijskich 

lub Paraolimpijskich, Mistrzo-

Nagrody za osiągnięcia sportowe  
– na wnioski czekamy do końca grudnia

stwach Świata lub Europy – 
nagroda w wysokości 1700 zł.

4 zajęli  pierwsze miejsce 
w olimpijskich dyscyplinach 

sportowych w Mistrzostwach 
Polski Młodzików, Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży, Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych, Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Polski – nagroda w wysoko-
ści 2100 zł.

5 zajęli drugie miejsce w olim-
pijskich dyscyplinach spor-

towych w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików, Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzie-
ży, Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych, Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Polski – nagroda w wysoko-
ści 1800 zł.

6 zajęli trzecie miejsce w olim-
pijskich dyscyplinach spor-

towych w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików, Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, 
Mistrzostwach Polski Junio-
rów Młodszych, Mistrzostwach 
Polski Juniorów, Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski – 
nagroda w wysokości 1500 zł.

Nagrody i wyróżnienia mogą 
być również przyznawane tre-
nerom zasłużonym w uzyska-
niu wysokich wyników spor-
towych lub osiągnięć sporto-
wych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajo-
wym przez sportowców, o któ-
rych mowa wyżej.

Kandydatów do nagród mogą 
zgłaszać kluby sportowe, sto-
warzyszenia kultury fizycznej 
i organizacje sportowe, trene-
rzy, osoby fizyczne.

Brązowe medale zdobyli :
›› Dominik Świtalski – kumi-

te młodzieżowców do 60 kg

›› Natalia Różańska – kumite 
juniorek młodszych do 54 kg

›› Natalia Pokorska – kumite 
juniorek młodszych do 47 kg

›› Jan Markowski – kumite ju-
niorów młodszych do 57 kg

›› Kacper Mazurowski, Filip 
Myga, Miłosz Ptaszkowski 
i Bartosz Janusz – kumite 
drużynowe juniorów;

›› Laura Holz , Natalia Ró-
żańska, Natalia Pokorska i 
Wiktoria Gęsicka – kumi-
te drużynowe juniorek 
młodszych;

›› Mikołaj Borowy, Jan Mar-
kowski, Maksymilian Mel-
ler i Igor Cichecki – kumi-
te drużynowe juniorów 
młodszych.

Prezydent Tczewa pogratulował 
zawodnikom, wręczył im upo-
minki i życzył wytrwałości pod-
czas treningów i powodzenia  
w kolejnych  rozgrywkach.
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Tczew „Gminą Przyjazną Przedsiębiorcom”
Krystian Jendrzejewski

Gmina Miejska Tczew 
otrzymała wyróżnie-
nie w XXIII konkur-

sie „Pomorski Gryf Gospodar-
czy”, corocznie przyznawane 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

Nagrody wręczono podczas 
uroczystej gali 17 listopada 
w Operze Bałtyckiej, miasto 
Tczew po raz kolejny otrzy-
mało wyróżnienie w katego-
rii Gmina Przyjazna Przedsię-
biorcom i znalazła się w gronie 
4 najlepszych gmin w naszym 
województwie, a były to Gmina 

Dzierzgoń – laureat nagrody 
głównej oraz Gmina Szemud 
i Gmina Słupsk które również 
otrzymały wyróżnienia.

Gmina Przyjazna Przedsię-
biorcom to nagroda skierowa-
na do samorządów lokalnych 
na terenie województwa po-
morskiego, które konsekwent-
nie i systematycznie prowa-
dzą działania na rzecz rozwo-
ju i wspierania przedsiębior-
czości na swoim obszarze, po-
prawiają jakość i dostępność 
usług oferowanych przedsię-
biorcom, prowadzą działal-
ność edukacyjną w obszarze 
przedsiębiorczości.

Wśród wyróżnionych w kon-
kursie były również lokalne 
podmioty:

›› Grupa Kapitałowa Trans 
Polonia Tczew – w kate-
gorii lider eksportu, pod-
kategoria: średnie i duże 
przedsiębiorstwo,

›› Flex Poland Tczew  
– w kategorii lider rozwo-
ju kompetencji.

Serdecznie  gratu lu jemy 
wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym podmiotom.

WIĘCEJ INFORMACJI:
›› gryfgospodarczy.pl

Jeżeli planujesz wymianę 
ogrzewania z kotła na pa-
liwo stałe w domku jedno-

rodzinnym i chcesz skorzystać 
z dofinansowania to program 

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła
„Czyste powietrze” jest właśnie 
dla Ciebie! 

Informujemy, że wkrótce do-
stępny będzie dla mieszkań-
ców program „Ciepłe miesz-
kanie” adresowany do loka-
li mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych o szczegó-
ły można będzie zwrócić się 
do Wydziału Rozwoju Miasta 
pod nr tel. 58 777 59 492 lub 
58 777 59 413 – więcej infor-
macji będzie również dostęp-
nych na stronie www.tczew.pl

Cel programu
Poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energe-
tycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych1 . Na-
rzędziem w osiągnięciu celu 
jest dofinansowanie przedsię-
wzięć realizowanych przez be-
neficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu do-
finansowania, beneficjentów 
uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania 
oraz beneficjentów uprawnio-
nych do najwyższego poziomu 
dofinansowania.

Ile?
Dotacja może wynosić do 30 
000 zł dla podstawowego po-
ziomu dofinansowania i do 37 
000 zł i do 47 000 zł (dotacja 
z prefinansowaniem) dla pod-
wyższonego poziomu dofinan-
sowania oraz 69 000 zł i 79 
000 zł (dotacja z prefinanso-
waniem) dla najwyższego po-
ziomu dofinansowania.

Na co?
Dofinansowanie wymiany sta-
rych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na no-
woczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy, oraz 
przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych 
budynku.

Od czego zacząć?

1 Sprawdź możliwości wy-
miany źródła ciepła w swo-

im domu i skonsultuj się bez-
płatne z doradcą WFOŚ.

2 Poszukaj wykonawcy na lo-
kalnym rynku i zaplanuj bu-

dżet inwestycji. Kosztorys po-
zwoli Ci przygotować się do re-
alizacji zadania.

3 Złóż wniosek o dofinanso-
wanie: w Urzędzie Miejskim 

w Tczewie – wyłącznie dla 
mieszkańców lub w placówce 
Banku, który sfinansuje twoją 
inwestycję w postaci pożyczki, 
możesz również go złożyć sa-
modzielnie przez www.czyste-
powietrze.gov.pl.
J e ś l i  n i e  m a s z  ś r o d k ó w 
na inwestycję, a Twoje docho-
dy w gosp. domowym miesz-
czą się poniżej 1564 zł. możesz 
skorzystać z prefinansowania 
inwestycji przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku, w tym celu niezbędne bę-
dzie zawarcie umowy z wyko-
nawcą który otrzyma do 50 
proc. wartości zadania na jego 
realizację, a resztę brakującej 
kwoty po zakończeniu i rozli-
czeniu inwestycji.

4 Realizacja inwestycji i roz-
liczenie – skompletuj nie-

zbędne dokumenty faktury 
oraz protokoły, będą niezbęd-
ne do otrzymania zwrotu.

Wkrótce zmiana w programie 
„Czyste Powietrze” i zwięk-
szenie limitów dochodu oraz 
kwot dofinansowania, zachę-
camy do kontaktu z Gminnym 
Punktem Konsultacyjno-In-
formacyjnym w Tczewie.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY 
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie 
ul. Obrońców Westerplatte 3

poniedziałek, godz. 9.30-15.30
czwartek, godz. 12.30-16.30

tel. 58 777 53 41/42

 INFOLINIA CZYSTE POWIETRZE  
tel. 58 743 18 21

wtorek-czwartek, 
godz. 10.00-15.00 

Infolinia ogólnopolska  
tel. 22 340 40 80 

poniedziałek-piątek,  
godz. 08:00-16:00 

czystepowietrze@wfos.gdansk.pl
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Pamiętaj, aby zadbać o te par-
tie ciała, które podczas jazdy są 
najbardziej narażone na dzia-
łanie niskich temperatur:

›› Dłonie – Trzymane na kie-
rownicy roweru, wystawio-
ne są na działanie zimne-
go wiatru, dlatego miej ze 
sobą rękawiczki. Jednocze-
śnie, musisz zadbać o moż-
liwość swobodnego opero-
wania kierownicą.

›› Głowa – Niezbędną rze-
czą jest czapka, najlepiej 
taka, która zapewni ciepło.

›› Szyja – Wskazanym ele-
mentem ubioru, jest buff/
komin. Dobrze jest zde-
cydować się na taki, który 
został wykonany z polaru, 
co zagwarantuje ochro-
nę przed zimnem w więk-
szym stopniu.

›› Stopy – Unikaj zbyt dopa-
sowanych do stopy butów 
oraz uciskających skarpet, 
aby usprawnić w ten spo-
sób krążenie krwi.

Jak przygotować rower  
do zimowej jazdy?

W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa podczas jazdy, upew-
nij się, że rower jest w odpo-
wiednim stanie technicznym. 
W szczególności, zwróć uwa-
gę na:

Oświetlenie
Koniecznie zadbaj o sprawne 
oświetlenie! Przede wszystkim 
z uwagi na fakt, że w okresie zi-
mowym dni są krótsze i znacz-
nie szybciej zapada zmrok.

Hamulce
Na drogach może zalegać spo-
ra ilość śniegu, a temperatura 
powietrza spada poniżej zera, 
na obręczach kół szybko two-
rzy się lód. Zalecaną czynno-
ścią w tym wypadku jest częst-
sze hamowanie.

Opony
Zmniejsz w oponach ilość po-
wietrza, aby zapewnić sobie 
większą sterowność i stabil-

ność podczas poruszania się 
na rowerze.

Łańcuch rowerowy
Wyczyszczenie łańcucha rowe-
rowego i nasmarowanie go, to 
jedna z podstawowych czynno-
ści, aby zapewnić sprawność 
jazdy na rowerze.

Błotniki
Najlepiej, jeżeli zamontujesz 
je na oba koła, dzięki czemu 
śnieg, błoto i woda, nie pozo-
stawią śladu na Twoim ubra-
niu. Dzięki błotnikom jedzie 
się korzystniej nie tylko nam, 
ale także rowerzyście/rowerzy-
stce za nami.

Jazda na rowerze w sezonie zi-
mowym, wymaga często umie-
jętności balansu ciałem, w celu 
utrzymania równowagi. Należy 
obniżyć nieco rurę podsiodło-
wą oraz podwyższyć kierowni-
cę. Taka pozycja, zbliżona do 
wyprostowanej obniży środek 
ciężkości roweru i rowerzysty, 
co poprawi stabilność podczas 
jazdy po śliskiej nawierzchni.

W jaki sposób jeździć  
na rowerze zimą?

Ze względu na warunki atmos-
feryczne jazda na rowerze zimą 
znacznie różni od jazdy w inne 
pory roku.

Jedź wolno
To ważna zasada poruszania 
się na rowerze w okresie zi-
mowym, ponieważ nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć, co 
kryje się pod warstwą śniegu, 
a hamulce nie zawsze muszą 
idealnie się sprawdzać. Szyb-
ka jazda wiąże się ze zwięk-
szoną ilością wykonywanych 
manewrów, które zimą mogą 
przyczynić się do upadku.

Ostrożność ponad 
wszystko
Pod śnieżną warstwą, mogą 
występować różne bariery 
w postaci kolein, brył błota, czy 
lodu. Wówczas bardzo często 
zdarza się utrata przyczepności 
podłoża. Należy pewnie trzy-
mać kierownicę, nie skręcać 
gwałtownie, możliwie jak naj-
mniej używać hamulca, kiedy 
czujecie, że zaczynacie tracić 
kontrolę nad rowerem i wpa-
dacie w poślizg.

Zakręty i zmiany kierun-
ku jazdy
Zbyt ostry skręt, odrobinę 
za duża prędkość są częstą 
przyczyną upadku. Dlatego, 
zbliżając się do zakrętu – zwal-
niaj i zrób możliwie duży łuk.

Hamowanie zimą
Unikaj gwałtownego naciska-
nia klamki hamulca. W okresie 
zimy, hamulce pracują znacz-
nie gorzej, a blokada koła po-
woduje kłopoty z utrzymaniem 
równowagi. Dla swojego bez-
pieczeństwa najlepiej nie ha-
muj za pomocą przedniego 
hamulca.

Jazda chodnikiem
W trakcie opadów śniegu, go-
łoledzi i innych niebezpiecz-
nych warunków pogodowych, 
dozwolona jest jazda po chod-
niku. Należy jednak przestrze-
gać przepisów, że pierwszeń-
stwo na chodniku ma pieszy.

Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

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

Zimowa jazda rowerem

Decydując się na jazdę ro-
werem w okresie zimowym, 

należy przede wszystkim 
zadbać o odpowiedni ubiór. 

Aby zapewnić sobie komfort 
podczas jazdy, ubierz się 

„na cebulkę”. Dzięki temu, 
będziesz przygotowany/a na 

niekorzystne warunki 
pogodowe, a przy tym nie 

musisz inwestować w spe-
cjalną odzież.
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W  filii bibliotecznej 
przy ul.  Jagiełły 
8 otwarto wystawę 

„Bohaterki dwóch wieków wal-
ki o niepodległość”. W otwar-
ciu udział wzięła m.in. współ-
autorka wystawy Joanna Tar-
nowska, a także przedstawi-
ciele władz miasta Tczewa, 
oraz uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 wraz z dyrekto-
rem, Tomaszem Szulcem.

Wystawa prezentuje kobie-
ty bohaterki polskiej histo-
rii. Eksponowane są biogra-
my postaci zaangażowanych 
w walkę o odzyskanie niepod-

M iejska Biblioteka Pu-
bliczna w Tczewie 
miała ogromną przy-

jemność zaprosić czytelni-
ków na spotkanie z Markiem 
Kamińskim – podróżnikiem 
ekstremalnym, filozofem i 
innowatorem.

W piątek 9 grudnia sala Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Kościuszki 2 wypełni-
ła się po brzegi gośćmi, chcą-
cymi osobiście spotkać się ze 
słynnym podróżnikiem, któ-
rego wyprawy znane są nie 
tylko w Polsce – zdobycie w 
pojedynkę dwóch biegunów 
w jednym roku, przejście na 

nartach Grenlandii, zdoby-
wanie zimą gór, przepłynię-
cie (również zimą) całej Wi-
sły kajakiem to tylko niektó-
re z jego ekstremalnych przy-
gód. Do tego praca nad inno-
wacjami, a później także nad 

prowadzeniem szkoleń w po-
konywaniu własnych granic…

Jak wyglądały same podróże, 
jak nasz gość się tych wypraw 
przygotowywał, jak zmieniło to 
jego postrzeganie świata i jak 
wpłynęło na jego życie – Ma-

rek Kamiński z chęcią opowia-
dał o różnych ekstremalnych 
przygodach, nieraz dosłow-
nie mrożących krew w żyłach, 
a następnie długo odpowiadał 
na liczne pytania zgromadzo-
nej publiczności – od bardzo 
ogólnych, po bardzo szczegó-
łowe, takie jak techniczne de-
tale wyposażenia czy rodzaj 
używanego paliwa. Rozmowę 
z gościem prowadziła Aleksan-
dra Kęprowska z Radia Tczew.

Na spotkaniu można było ku-
pić książki Marka Kamińskie-
go, a także zdobyć autograf 
słynnego podróżnika czy za-
mienić z nim kilka słów. Dzię-
kujemy zaproszonemu gościo-
wi za ciekawe spotkanie, a licz-
nie zgromadzonej publiczno-
ści za udział w spotkaniu au-
torskim w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Tczewie.

Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Marek Kamiński w tczewskiej książnicy

Bohaterki dwóch wieków – plenerowa 
wystawa na Suchostrzygach

ległości przez Polskę od cza-
sów rozbiorów przez powsta-
nia listopadowe, styczniowe, 
wielkopolskie, lwowskie, ślą-
skie a więc po czasy odzyskania 
niepodległości i ukształtowa-
nie się granic II Rzeczypospo-
litej. Prezentowane są również 

sylwetki kobiet, które włączy-
ły się w różny sposób w walkę 
podczas drugiej wojny świato-
wej: jako sanitariuszki, kurier-
ki, wywiadowczynie po walkę 
z bronią w ręku. Na wystawie 
prezentowane są m.in. Emi-
lia Plater, Maria Wyslouch, 

Wanda Krahelska, Aleksan-
dra Szczerbińska, Emilia Lisz-
kowska, Zofia Zawiszanka, Ma-
ria Jasielska.

Ekspozycja kończy się uka-
zaniem Aliny Pienkowskiej – 
działaczki Solidarności, pię-
lęgniarki w stoczniowej przy-
chodni oraz … biogramem 
księżniczki tczewskiej Małgo-
rzaty córki Sambora II – królo-
wej Danii, znanej miłośnikom 
historii średniowiecza w całej 
Europie.

Organizatorzy: Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Alek-
sandra Skulteta w Tczewie To-
warzystwo Projektów Eduka-
cyjnych oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 4 im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Tcze-
wie. Projekt dofinansowany 
przez Instytut Dziedzictwa My-
śli Narodowej.

Tekst:
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Tczewie
Zdjęcie:

Małgorzata Mykowska
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RYTM I MELODIA  
koncert w wykonaniu 

uczestników warsztatów 
wokalnych

13 stycznia 2023, godz. 17.00
sala widowiskowa CKiS

wstęp wolny

Każdy młody artysta – śpiewak 
marzy o wielkiej scenie, bra-
wach i błyskach fleszy. I bar-
dzo dobrze! Żeby to marzenie 
się spełniło – potrzebny jest 
duet: talent i praca, jak w do-
brej piosence niezbędny jest 
rytm i melodia. Efekty pracy 
początkujących młodych arty-
stów i tych z dłuższym stażem 
usłyszymy 13 stycznia 2023 r. 
podczas koncertu pt.: „Rytm 
i melodia".

W koncercie wezmą udział 
uczestnicy warsztatów wo-
kalnych Agaty Sowy i Gosi 
Kornas.

JAK OCALIĆ SMOKA  
poranek filmowy  

przyjazny sensorycznie

15 stycznia 2023, godz. 11.00
sala widowiskowa CKiS

bilety: 12 zł

Gwiazdka, spokojne miastecz-
ko i… smok? Mortimer próbu-
je zdobyć popularność w Inter-
necie, a żyjąca w drodze Sara 
ukrywa się w obcym miejscu. 
Czy przypadkowe spotkanie 
niefortunnej pary pomoże za-
gubionemu smokowi powró-
cić do domu?

Laureat Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmowego Kino 
Dzieci niesie silny przekaz 
o potrzebie wspólnoty. Bohate-
rowie razem odkryją, że przy-
jaźń, poświęcenie i odwaga za-
cierają dzielące różnice oraz 
łączą tylko pozornie odległe 
światy.

Błażej Krajewski w programie 
MUSTANG – stand-up

26 stycznia 2023, godz. 19.30
sala widowiskowa CKiS

bilety: od 50 zł 
www.kupbilecik.pl

Zapraszamy na znakomity wie-
czór stand-up comedy! Błażej 
Krajewski powraca ze swo-
im najnowszym programem 
„Mustang”! Bydgoski komik 

znany z opowiadania histo-
rii z rodzinnego miasta. Przez 
lata parał się wieloma zawoda-
mi (głównie miłosnymi).

„Mustang” to opowieść o roz-
staniu i odnajdowaniu się 
w wolności, przepełniona hi-
storiami z pełnego wpadek 
i przypałów życia, które z pew-
nością nie należy do nud-
nych. Nie zabraknie błysko-
tliwych obserwacji, bezczel-
nego humoru i zabawnych 
autorefleksji.

JAGUAR I TAROTH – koncert

27 stycznia 2023, godz. 20.00
Klub Muzyczny CKiS

bilety: 20 zł
SZCZEGÓŁY: 
›› www.ckis.tczew.pl

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza w styczniu

METROPOLIA JEST OKEY  
koncert Immortal Onion

28 grudnia 2022, godz. 19:00
sala widowiskowa CKiS

wstęp wolny

Podczas kilku grudniowych 
dni, gdzieś pomiędzy Bożym 
Narodzeniem a Sylwestrem, 
pomorskie środowisko arty-
styczne łączy siły: popołudnia, 
wieczory i noce należą do ar-
tystów. Tu bardziej niż cokol-
wiek innego liczy się artystycz-
na energia, którą wykonawcy 
dzielą się nie tylko ze sobą na-
wzajem, ale przede wszystkim 
z Wami – publicznością. 

To wspólne, artystyczne świę-
towanie ostatnich dni roku, 
jest już tradycją. Tradycją 
trwającą 16 lat. Niedawno po-
łączono siły artystów Trój-
miasta i Pomorza. Ze sku-
mulowanej kreatywnej ener-
gii, doświadczeń i kontek-
stów powstała nowa festiwa-
lowa jakość.

Metropolia Jest Okey – koncert Immortal Onion

W tym roku kontynuowana 
jest współpraca z ośrodkami 
kultury na Pomorzu: Ośrodek 
Kultury i Sportu w Żukowie, 
Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim, Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie.
Z e s p ó ł  I m m o r t a l  O n i o n 
ugruntował już sobie pozy-

cję jednego z najciekawszych 
projektów nowej fali polskie-
go jazzu i konsekwentnie zy-
skuje to miano również za 
granicą. Po dwóch świet-
nie przyjętych albumach 
(debiutanckiego „Ocelot of 
Salvation” z 2017 i wydanego 
w U Know Me „XD [Experien-

ce Design]” z 2020) prezen-
tujemy płytę „Screens”, która 
została nagrana z inicjatywy 
trójmiejskiego kompozytora 
i saksofonisty Michała Jana 
Ciesielskiego. 

PROGRAM FESTIWALU: 

›› www.nck.org.pl
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Uchwała Nr L/608/2022 Rady Miejskiej  
w Tczewie z dnia 24 listopada 2022 r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie miasta Tczewa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. 
zm. ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z  2022r. poz. 
1452 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z  dnia 28 lipca 
2022r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych 
na 2023 roku (M. P. z 2022r. poz. 731), 
Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu 
opinii Komisji Polityki Gospodarczej 
i   Komisji  Finansowo-Budżetowej 
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku 
od środków transportowych obowiązu-
jących na terenie miasta Tczewa:

1. od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej

a) pow y żej  3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie

– od samochodu spełniającego normę 
ekologiczną co najmniej EURO 3  
– 413 zł

– o d p ozo s t a ł yc h  s am o c h o d ów  
– 548 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
– od samochodu spełniającego normę 

ekologiczną co najmniej EURO 3 – 
770 zł

– od pozostałych samochodów – 897 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– od samochodu spełniającego normę 

ekologiczną co najmniej EURO 3 
– 935 zł

– od pozostałych samochodów – 1078 zł

2. od samochodu ciężarowego:
a) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub u znany m z a rów nowa żne 
o dopuszczalnej masie całkowitej:

– od 12 ton i poniżej 29 ton: 1540 zł
– od 29 ton i powyżej 2200 zł
b) z pozostałym zawieszeniem:
– od 12 ton i poniżej 29 ton 2420 zł
– od 29 ton i powyżej 3080 zł

3.  od ciągnika siodłowego i balastowe-
go, przystosowanego do używania 

łącznie z  naczepą lub przyczepą, 
o  dopuszczalnej masie zespołów 
pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 
ton, z tym że:

a) od ciągnika siodłowego i balastowe-
go spełniającego normę ekologiczną 
co najmniej EURO 3 1320 zł

b) od pozostałych ciągników siodło-
wych i balastowych – 1447 zł

4.  od ciągnika siodłowego i balastowe-
go przystosowanego do używania 
łącznie z  naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne z dwiema 
osiami

– od 12 ton i poniżej 31 ton 990 zł
– od 31 ton i powyżej – 1540 zł
b) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne z trzema 
osiami i więcej:

– od 12 ton i poniżej 40 ton – 1540 zł
– od 40 ton i powyżej 1870 zł
c) z pozostałym zawieszeniem z dwie-

ma osiami:
– od 12 ton i poniżej 31ton – 1650 zł
– od 31 ton i powyżej – 2387 zł
d) z pozostałym zawieszeniem z trzema 

osiami i więcej
– od 12 ton i poniżej 40 ton – 2398 zł
– od 40 ton i powyżej 3058 zł

5.  od przyczep i naczep, z wyjątkiem 
z wiązanych w yłąc znie z  dzia-
łalnością rolnic zą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszc z alną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 
1045 zł

6.  od przyczep i naczep, z wyjątkiem 
z wiązanych w yłąc znie z  dzia-
łalnością rolnic zą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszc z alną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równo-
ważne z jedną osią i dwiema osiami:

– od 12 ton i poniżej 38 ton – 1045zł
– od 38 ton i powyżej – 1540 zł
b) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne z trzema osiami 
i więcej:

– od 12 ton i poniżej 38 ton – 880 zł
– od 38 ton i powyżej – 1760 zł
c) z  pozostał ym zawieszeniem 

z jedną osią i dwiema osiami:
– od 12 ton i poniżej 38 ton – 1760 zł
– od 38 ton i powyżej – 2090 zł
d) z  pozostał ym zawieszeniem 

z trzema i więcej osiami:
– od 12 ton i poniżej 38 ton – 1540 zł
– od 38 ton i powyżej – 1760 zł

7.  od autobusów, w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem dla kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca :
– spełniających normę ekologiczną 

EURO 3 – 792 zł
– o d p ozo s t a ł yc h au to b us ów 

– 924zł
b) rów nej  lub więk s zej  niż  22 

miejsca:
– spełniających normę ekologiczną 

EURO 3 – 1705 zł
– od pozostałych autobusów – 1848 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXV/296/2017 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 
października 2017r.w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie 
miasta Tczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2023r. po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego. Uchwała podlega 
również opublikowaniu w Biuletynie 
Informacyjnym „Panorama Miasta”.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa

UZASADNIENIE

Rada gminy zgodnie z art. 10 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych określa, w drodze 
uchwały, wysokość stawek podatku od 
środków transportowych. Przy określaniu 
stawek rada gminy może różnicować 
wysokość stawek dla poszczególnych 
rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
środka transportowego na środowisko 
naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc 
do siedzenia  (w przypadku autobusów).

Roczna stawka podatku od jednego środ-
ka transportowego nie może przekroczyć 
stawki maksymalnej określonej w art. 
10 ust. 1 w/w ustawy oraz nie może być 
niższa od stawki minimalnej, określonej 
w załącznikach do w/w ustawy, które 
to stawki ogłaszane są corocznie przez 
Ministra Finansów.

W myśl art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
górne granice s tawek k wotow ych 
podatku od środków transportowych, 
obowiązujące w danym roku podatkowym 
ulegają corocznie zmianie na następny rok 
podatkowy w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszego półro-
cza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w 
sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na 2023 rok 
(M.P. z 2022 poz. 731) wskaźnik ten w I 
półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 
2021 r. wyniósł 111,8, co oznacza, że 
nastąpił realny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych o 11,8 %.

Proponowane stawki przez Radę Miejską 
w Tczewie w zależności od przedmiotu 
opodatkowania stanowią średnio 53% 
(od 33% do 79%) war tości stawek 
maksymalnych ustalonych przez Ministra 
Finansów na 2023 rok. 

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie 
wpływów do budżetu miasta o kwotę około  
61.000,00  zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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