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PO DWÓCH LATACH PANDEMII, DO TCZEWA WRACAJĄ IMPREZY PLENEROWE, A WRAZ Z NIMI GWIAZDY. 
TŁUMY MIESZKAŃCÓW ZGROMADZIŁA MAJOWA NOC MUZEÓW W FABRYCE SZTUK. JUŻ W SOBOTĘ,  
28 MAJA ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ NA GÓRKACH Z UDZIAŁEM M.IN. HARCERSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, 
CRISTO DANCE I MEZZOSOPRANISTKI IZABELI KOPEĆ. TYDZIEŃ PÓŹNIEJ – KOLEJNY WEEKEND ATRAKCJI  
– 3 CZERWCA NA BULWARZE NADWIŚLAŃSKIM – GALA OPERETKOWO-MUSICALOWA, W SOBOTĘ 
4 CZERWCA – FESTYN SAMORZĄDOWO-KOMUNALNY, PODCZAS KTÓREGO WYSTĄPIĄ LIBER, 
MICHAŁ SZCZYGIEŁ I ANIA WYSZKONI, A W NIEDZIELĘ NA STARYM MIEŚCIE – PCHLI TARG. GWIAZDĄ 
CZERWCOWYCH SOBÓTEK TCZEWSKICH (25 CZERWCA) BĘDZIE NATALIA NYKIEL.

GWIAZDY ZABŁYSNĄ W TCZEWIE

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
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Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl

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

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

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

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

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

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

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

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna 
Józef Cichon
Roman Kucharski

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

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

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

ZDJĘCIE NA OKŁADCE 
Józef Ziółkowski

AKTUALNOŚCI

Konkurs historyczny w bibliotece15

17 Dzikie ssaki – goście czy mieszkańcy?

Samorząd4-5

Astronomiczna Noc Muzeów pełna wrażeń12-13

6-7 Inwestycje

Samorząd8-9

11 Tczewskie szkoły za pan brat z przyrodą

Rower18-19

16 Historia i sztuka na Podmurnej

Obowiązkowy spis źródeł ciepła20-21

10 Bezpieczeństwo

Przegląd Twórczości Teatralnej14

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

nym spacerem – dlaczego nie?

Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa, przyjmuje interesan-
tów w każdy czwartek o godz. 
15.00 w swoim gabinecie, ale 
atmosfera urzędu dla niektó-
rych jest zbyt oficjalna. Dla-
tego prezydent zaprasza, aby 
do niego dołączyć w drodze do 
pracy, a przy okazji porozma-
wiać na dowolny temat. 

Prezydenta można będzie 
spotkać w każdy czwartek ok. 
godz. 7.30 na trasie pomiędzy 
skrzyżowaniem ul. Bałdow-
skiej z Nowowiejską a Urzę-
dem Miejskim.

ŚP. KATARZYNA MEJNA

9 maja, nagle i niespo-
dziewanie, odeszła od 
nas Katarzyna Mejna. 
Od 2011 r. była sekre-
tarzem miasta Tczewa. 
Osoba kompetentna, 
oddana swojej pracy. 
Kilka dni wcześniej 
obchodziła 50-te 
urodziny.

Dołącz do prezydenta 
w drodze do pracy

Żegnaj Kasiu…
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Przy obelisku bitew II wojny 
światowej, zebrali się komba-
tanci, samorządowcy, przed-
stawiciele służb munduro-
wych, instytucji, organiza-
cji, stowarzyszeń, mieszkań-
cy Tczewa. Tczewianie uczcili 
bohaterów jednej z najkrwaw-
szych bitew II wojny świato-
wej, w której brali udział pol-
scy żołnierze II Korpusu Pol-
skiego, dowodzonego przez ge-
nerała Władysława Andersa.

Monte Cassino to wzgórze na 
południu Włoch, wchodzące 
w okresie ostatniej wojny świa-
towej w skład niemieckiego 
systemu umocnień tzw. Linii 
Gustawa. Było ono niezwykle 
ważnym, strategicznym miej-

scem strzegącym najkrótszej 
drogi na Rzym. Alianci prze-
łamali front w południowych 
Włoszech jesienią 1943 roku, 
ale natrafili na trudności w re-
jonie Cassino. Od stycznia 1944 
roku siły koalicji antyfaszy-
stowskiej przeprowadziły kil-
ka nieudanych operacji woj-
skowych. Ukształtowanie tere-

nu ułatwiało wojskom niemiec-
kim zorganizowanie skutecz-
nej obrony. Dopiero przystą-
pienie do ofensywy II Korpu-
su Polskiego przeważyło szalę 
zwycięstwa na rzecz aliantów.

Polacy przeprowadzili natar-
cie w dniach 11-12 maja. Zo-
stało ono, niestety, odparte. 
Związało jednak siły nieprzy-

jaciela i ułatwiło przełamanie 
niemieckiej obrony podczas 
drugiego natarcia, do które-
go doszło w dniach od 17 do 
19 maja. 18 maja 1944 roku, 
Polacy zdobyli Monte Cas-
sino. Tego samego dnia na 
ruinach znajdującego się na 
wzgórzu opactwa została za-
tknięta polska flaga, a w po-
łudnie z jego murów odegra-
no hejnał mariacki.

Dwa tygodnie później, 4 czerw-
ca, Amerykanie zdobyli Rzym, 
co pozwoliło aliantom ruszyć 
na północ Włoch. Jak przypo-
mniał Krzysztof Korda, hi-
storyk, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tczewie, 
w walkach o Monte Cassino 
zginęło ponad 900 polskich 
żołnierzy, 3000 zostało ran-
nych, a ponad 300 zaginęło.

Przy obelisku bitew II wojny 
światowej złożono kwiaty i za-
palono znicze. Usłyszeliśmy też 
słynne „Czerwone maki pod 
Monte Cassino”...

Uczciliśmy bohaterów Monte Cassino

Żegnaj Kasiu…
Swoje życie zawodowe zwią-
zała z samorządem Tczewa. 
W Urzędzie Miejskim w Tcze-
wie pracowała od 1992 r. Od 
1998 r. była kierownikiem Biu-
ra Rady Miejskiej, od 2003 r. 
– naczelnikiem Wydziału Or-
ganizacyjnego i Kadr. Od lipca 
2011 r. pełniła funkcję sekreta-
rza miasta Tczewa.

– Ciepła, serdeczna, miła, go-
towa do pomocy, oddana swo-
jej pracy – taką ją znaliśmy. 
To wszystko prawda, ale to 
tylko jedna strona jej charak-
teru – wspomina Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Kasia była waleczna, upar-
ta – ale w dobrym znaczeniu 
tego słowa, jeśli była przeko-
nana o swojej racji, potrafiła jej 
bronić do upadłego, szczerze 
mówiła, co myśli, ale ci, któ-
rzy z nią pracowali mogli być 
pewni, że stanie za nimi mu-

18 maja tczewianie uczcili 
78. rocznicę zakończenia 

bitwy pod Monte Cassino.

rem. W urzędnikach widziała 
nie tylko siedzących za biur-
kiem pracowników. Wiedzia-
ła, jeśli ktoś miał problemy 
w domu, wiedziała komu cho-
ruje dziecko, kto musi zając się 
starszymi rodzicami. Nie szu-
kała usprawiedliwień, ale roz-
wiązania problemu. Kasia na-
leżała do grona moich najbliż-
szych współpracowników. An-
gażowała się w wiele spraw, 
także tych wykraczających 
poza jej obowiązki i zawsze 
mogłem na nią liczyć. W cią-
gu tych ostatnich dni wiele 
razy mimowolnie chwytałem 
za telefon, chcąc z nią omówić 
urzędowe sprawy. Zdarzyło mi 
się zadekretować na nią doku-
menty, którymi powinna się 
zająć. Dopiero po chwili przy-
chodziła refleksja, że przecież 
już mi nie pomoże, chociaż jest 
tak bardzo potrzebna...

Małgorzata Mykowska
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Rodzinie i Bliskim Zmarłej serdeczne wyrazy współczucia 
składa 

Prezydent Tczewa, Przewodniczący i radni Rady Miejskiej  
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Tczewie
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T czewskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w marcu br. zwróciło się z wnio-
skiem do Prezydenta Miasta o za-
akceptowanie zmian stawek czyn-
szu dla lokali komunalnych, na-
leżących do zasobów mieszka-
niowych Gminy Miejskiej Tczew 
oraz dla lokali społecznych nale-
żących do TTBS.
Powodem takiej decyzji są rosną-
ce koszty eksploatacyjne, związa-
ne z utrzymaniem zasobu miesz-
kaniowego. Poza tym TTBS sta-
ra się o kredyty pod budownic-
two mieszkaniowe na wynajem 
w banku BGK i to bank wskazał 
na pogarszające się wskaźniki fi-
nansowe Spółki, zwracając jed-
nocześnie uwagę na konieczność 
podnoszenia stawek czynszu. Jest 
to jeden z warunków otrzymania 
kredytu przez Spółkę.
TTBS wcześniej już planował 
zmiany stawek czynszowych, jed-
nakże w zeszłym roku i dwa lata 
temu na przeszkodzie stanęła 
m.in. pandemia. Należy przypo-
mnieć, że obecna stawka czynszo-
wa była utrzymywana przez wiele 
lat na niezmienionym poziomie. 
Podwyżki za usługi i media, m.in. 
za energię elektryczną, sprzątanie, 
konserwację i przeglądy, ubezpie-
czenie, podatki od nieruchomości 
czy użytkowanie wieczyste, spowo-
dowały konieczność wprowadzenia 
podwyżek stawek czynszu.
Obecne stawki czynszu w zaso-
bach komunalnych oraz w lo-
kalach TTBS są niższe od śred-
nich stawek występujących dziś 
na rynku w podobnych mia-
stach. Zaproponowane podwyż-
ki będą wprowadzane stopniowo, 
na umiarkowanym poziomie, ale 
cyklicznie, corocznie, tak by za-
pewnić dostosowywanie stawek 
czynszu do panujących warun-
ków rynkowych.
W maju najemcy otrzymają infor-
mację o zmianie stawek czynszu. 
Nowe stawki zaczną obowiązywać 
od 1 września 2022, więc w bieżą-
cym roku podwyżka dotyczyć bę-
dzie 4 ostatnich miesięcy.

Zmiana stawek czynszu  
w lokalach komunalnych  
i społecznych – od września

S trażnicy miejscy z Eko 
Patrolu przeszli specja-
listyczne szkolenie do-

tyczące obsługi drona, uzy-
skali wymagane certyfikaty 
przyznane przez Urząd Lot-
nictwa Cywilnego i wyruszy-
li w teren.

Specjalistyczne urządze-
nie jest w stanie przeprowa-
dzić badanie dymu pod ką-
tem emisji szkodliwych py-
łów i związków chemicz-
nych. Na tej podstawie moż-
na stwierdzić, czy w piecach 
spalane są odpady. Pierwsze 
pomiary zostały wykonane.

Obecnie dron jest wykorzysty-
wany podczas kontroli stanu 
sanitarno-porządkowego na te-

Dron antysmogowy 
już lata nad Tczewem 

Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

Pani Michalina Terpiłow-
ska – skończyła niedawno 
103 lata Z okazji urodzin 

Jubilatkę odwiedził prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

Prezydent przekazał 103-lat-
ce upominki i życzenia jeszcze 
wielu lat w zdrowiu i w oto-
czeniu najbliższych.

Pani Michalina Terpiłowska po-
chodzi z Kresów. Urodziła się 
w szlacheckiej rodzinie, w miej-
scowości Terpiłowice. W 1945 
r., razem z mężem i 4-letnią cór-
ką, w bydlęcym wagonie, przy-
jechała do Polski, która była już 
w nowych powojennych grani-
cach. W 1959 r. Pani Michalina 
zamieszkała w Tczewie.

Już w Polsce na świat przy-
szły dwie kolejne córki – 
u najmłodszej i jej rodziny se-

Dużo zdrowia dla Pani Michaliny

renie tczewskich ogród-
ków działkowych. Użycie 
drona pozwala na spraw-
dzenie dużego obsza-
ru w krótkim czasie. Już 

wcześniej do straży wpływa-
ły zgłoszenia dotyczące spa-
lania odpadów i podrzucania 
śmieci w okolicach ogród-
ków działkowych.

niorka mieszka obecnie. 
Oprócz trzech córek, pani 

Michalina ma 6 wnucząt 
i 8 prawnucząt.
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Małgorzata Mykowska

Tekst i zdjęcie:
Straż Miejska w Tczewie
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Dawid Bohos urodził się 
14 kwietnia i jest pierw-
szym ukraińskim dziec-

kiem, które przyszło na świat 
w Tczewie. Razem z mamą – 
Julią gościł u prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego.

Julia przyjechała do nas z Krzy-
wego Rogu już na początku 
marca, będąc w zaawansowa-
nej ciąży. Bała się, że zostając 
w ojczyźnie będzie musiała ro-
dzić w piwnicy, schronie albo 
innych dramatycznych oko-
licznościach. Dziecko przyszło 
na świat w tczewskim szpitalu, 
trzy tygodnie przed czasem, ale 
oboje czują się dobrze.

Jubileusz artystyczny Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa

Dawid – pierwszy mały Ukrainiec 
urodzony w Tczewie

Tata Dawida został na Ukra-
inie, aby walczyć, ale codzien-
nie dzwoni, aby dowiedzieć się 
o zdrowie najbliższych. Pani 
Julia bardzo dobrze mówi 
po polsku i ma tu wielu zna-
jomych. Jeszcze zanim wybu-
chła wojna na Ukrainie, wraz 
z mężem pracowała w jednej 
z tczewskich firm. Jak podkre-
śla, otrzymała mnóstwo pomo-
cy od mieszkańców Tczewa, 
za co jest bardzo wdzięczna.

Prezydent Mirosław Pobłoc-
ki wręczył upominek dla ma-
łego Dawida. – Dawidzie, wi-
taj w Tczewie. Młodej rodzi-
nie życzę zdrowia, pokoju 
i aby bezpiecznie mogła wró-
cić do domu+ – powiedział M. 
Pobłocki.

23 kwietnia prezydent 
Tczewa był gościem 
prof .  Ryszarda 

Karczykowskiego i jego żony 
– Elżbiety, podczas koncer-
tu z okazji jubileuszu 60-lecia 
twórczości artystycznej tego 
znakomitego tenora, wycho-
wawcy kilku pokoleń muzy-
ków, Honorowego Obywa-
tela Miasta Tczewa. Koncert 
odbył się w Operze Krakow-
skiej. Prof. Ryszard Karczy-
kowski świętował 60-lecie 
pracy artystycznej, ale też 80. 
urodziny.

 – Jestem pod ogromnym wra-
żeniem osiągnięć artystycz-
nych Pana Profesora, ale jest 
coś, co podziwiam jeszcze bar-
dziej – jest Pan doskonałym 
przykładem, że jeśli ma się ma-
rzenia i odwagę, by o nie wal-
czyć – można osiągnąć wszyst-
ko. Chłopak z jednej z najbar-

dziej zaniedbanych niegdyś 
dzielnic Tczewa, z kolejarskiej 
rodziny, którego dzieciństwo 
przypadło na bardzo trudny 
wojenny i powojenny czas – 
własną pracą, uporem i talen-
tem trafił na szczyt. Chociaż 
występował Pan w najpiękniej-
szych salach koncertowych ca-
łego świata, nadal bliska jest 
Panu drewniana scena daw-
nego tczewskiego Domu Kul-
tury Kolejarz (dzisiaj Centrum 
Kultury i Sztuki). To tam sta-
wiał Pan pierwsze artystyczne 
kroki. Cieszę się, że Tczew po-
zostaje ważnym dla Pana miej-
scem, z którym łączą Pana do-
bre wspomnienia i gdzie na-
dal ma Pan przyjaciół. To tam 
wszystko się zaczęło i zawsze 
będziemy tam z radością witać 
Pana Profesora – napisał pre-
zydent Mirosław Pobłocki.

Małgorzata Mykowska

Małgorzata Mykowska
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Tczewianka, Ania Kreft,  
popularna youtuber-
ka kulinarna, zapro-

siła do wspólnego gotowa-
nia prezydenta Tczewa Mi-
rosław Pobłockiego.

Maj to u nas tradycyjne roz-
poczęcie sezonu grillowego, 

Nowa deszczówka  
przy ul. 
Kusocińskiego

W sierpniu mija ter-
min wymiany kanali-

zacji deszczowej przy ul. 
Kusocińskiego.

Prace są zaawansowane  
w ponad 70 proc. Dotychcza-
sowa kanalizacja była poprze-
rastana korzeniami drzew, co 
w wielu miejscach uniemoż-
liwiało przepływ wody. In-
westycja polega na wymianie 
rurociągu o długości 160 m 
oraz budowie czterech studni. 
Koszt zadania to 630 tys. 

P rzy ul. Retmańskiej 
trwa realizacja ciągu 
pieszo-jezdnego oraz 

oświetlenia. Prace wykona-
ne są w ok. 70 proc.

Wykonano już kanalizację 
deszczową na całej długo-
ści ulicy, zaś nawierzchnia 
z kostki wykonana została 
w 70%. Rozprowadzono in-
stalację oświetleniową, która 
czeka na montaż lamp. 

Zadanie obejmuje budo-
wę ciągu pieszo-jezdnego 
o długości 740 m, budowę 
sieci kanalizacji deszczo-
wej, przestawienie istnieją-
cego ogrodzenia od strony 
ogródków działkowych na 
odcinku o długości ok. 130 m 
wraz z naprawą powsta-
łych uszkodzeń, wykonanie 
utwardzenia terenu o wy-
miarach16m x 20m, z prze-

Prace przy ul. Retmańskiej 
coraz bliżej finiszu

Coraz więcej zieleni

J uż widać, że przyjęły 
się jesienne nasadzenia 

drzew. Pod koniec ubiegłe-
go roku, w różnych punk-
tach miasta, posadzonych 
zostało prawie 100 drzew, 
m.in. kilkanaście jarzę-
bin przy ul. Nadbrzeżnej 
(na zdjęciu). Młode drzew-
ka są też przy ul. Bałdow-
skiej, Konarskiego, Kaspro-
wicza, Głowackiego, Obroń-
ców Westerplatte, Przemy-
sława II, Gdańskiej, Lecha, 
Rokickiej i innych.

Przepisy nakazują, aby każ-
de usunięte drzewo zosta-
ło uzupełnione kolejnym. 
W Tczewie regułą się stało, 
ze nasadzeń jest więcej niż 
usuniętych drzew.

znaczeniem na miejsca po-
stojowe, wykonanie kom-
pletnego oznakowania ca-
łej drogi, montaż 14 latarni 
z oprawami ledowymi.
Koszt zadania to ponad 1,5 
mln zł. Jest to II etap inwe-
stycji przy ul. Retmańskiej, 

poprzedni był realizowany 
w 2019 r. Wówczas wyko-
nano ciąg pieszo-rowero-
wy o długości ok. 70 m, od 
strony Kanału Młyńskiego 
i część oświetlenia wzdłuż 
budynków mieszkalnych.

Małgorzata Mykowska

Gotuj z Anią i… prezydentem

więc kucharze skoncentro-
wali się na potrawach z rusz-
tu. Wykorzystali ogólnodo-
stępny grill na osiedlu Gór-
ki. Ania z prezydentem przy-
gotowali udka i skrzydełka  
z kurczaka w pysznej ma-
rynacie, a do tego grillowa-

ne pieczarki i papryki fasze-
rowane warzywami. Było 
smacznie i zdrowo. Efekt 
wspólnego gotowania, wraz 
z dokładnym przepisem, 
można zobaczyć na face-
booku prezydenta Tczewa.

Małgorzata Mykowska
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Będą nowe 
kolumbaria 

N a Cmentarzu Komu-
nalnym w Tczewie co-

raz bardziej popularne 
są pochówki w tzw. ko-
lumbariach. Obecnie na 
cmentarzu znajdują się 
trzy segmenty kolumba-
riów, każdy z nich posia-
da 24 miejsca na urny. 
W związku z brakiem 
miejsc na kolejne urny 
i wnioskami mieszkań-
ców, Zakład Usług Ko-
munalnych będzie roz-
budowywał kolumbaria. 
Wkrótce w tym samym 
miejscu, niedaleko kapli-
cy, postawiony zostanie 
kolejny taki segment. 

Następne kolumbaria 
stawiane będą niedale-
ko budynku administra-
cji cmentarza. Pierw-
sze z nich – na 32 miej-
sca zbudowane zostanie 
jeszcze w tym roku.

Ścieżka rowerowa 
wzdłuż DK91

D o końca lipca powsta-
nie w Tczewie nowy 

odcinek drogi rowero-
wej i chodnika wzdłuż 
byłej jednostki wojsko-
wej. Odcinek jest budo-
wany wzdłuż DK91 od 
ul. Kazimierza Wielkie-
go do skrzyżowania z ul. 
Wojska Polskiego (sta-
cja benzynowa Shell 
i McDonalds). Inwesto-
rem jest Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Trwa budowa parkingu 
przy ul. Ściegiennego

T rwa rozbudowa Sporto-
wej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 przy ul. Gdań-

skiej. W maju wylewane były 
posadzki na piętrze budynku 
oraz ocieplone zostały ściany.  
Zamontowano okna oraz in-
stalację wodno-kanalizacyjna 
wewnątrz budynku. Obecnie 
trwają prace związane z mon-
tażem instalacji elektrycznej 
oraz centralnego ogrzewania 
wewnątrz budynku

Prace przebiegają zgodnie z 
harmonogramem i mają za-
kończyć się w sierpniu. Dzię-
ki dobudowywanemu seg-
mentowi, cała szkoła pomie-
ści się w jednym obiekcie. Na 
parterze oraz na piętrze bu-

SSP 2 – trwają prace 
instalacyjne

dynku zlokalizowane zostaną 
po trzy klasy szkolne oraz wę-
zły sanitarne i klatka schodo-
wa. Obiekt dostosowany bę-
dzie do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. Koszt zada-
nia to ok. 3 mln zł, z tego ok. 
1 mln zł to dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Małgorzata Mykowska

Pod koniec sierpnia ma 
się zakończyć budowa 
parkingu na Starym 

Mieście. Przy ul. Ściegien-
nego przybędzie 47 nowych 
miejsc postojowych.

W 2015 r., w miejscu przy-
szłego parkingu prowadzo-
ne były prace archeologiczne 
(do 1945 roku, w tym miej-
scu stał szpital św. Wincen-
tego, który został zniszczony 
po wkroczeniu do Tczewa Ar-
mii Czerwonej).

Przetarg na wykonanie 
parkingu wygrała firma 
B&W z Pruszcza Gdańskie-
go, która weszła na plac bu-
dowy w grudniu 2021 r. Ro-
boty budowlane przebiega-
ją bez przeszkód. Na koniec 
kwietnia zaawansowanie ca-
łości prac wyniosło ponad 50 

procent. Wykonane niemalże 
w całości są elementy robót 
jak: prace przygotowawcze 
i roboty rozbiórkowe bran-
ży drogowej, roboty ziemne 
i podbudowy, budowa przy-
łącza wodociągowego i kana-
lizacji deszczowej, przebudo-
wa urządzeń telekomunika-

cyjnych kolidująca z wykony-
wanym parkingiem.

Wykonawca rozpoczął ukła-
danie nawierzchni parkin-
gu, następnie do wykona-
nia pozostaną jeszcze roboty 
wykończeniowe, porządko-
we i oznakowanie drogowe. 
Koszt inwestycji to 1,6 mln zł.
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26 MAJA, GODZ. 10.00
URZĄD MIEJSKI, UL. 30 STYCZNIA 1

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Otwarcie sesji i powita-
nie gości.

2. Sprawdzenie obecności 
radnych.

3. Przedstawienie propo-
nowanego porządku ob-
rad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z 28 kwietnia 2022 r.

5. Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tcze-
wa za maj 2022 r.

6. Informacja z interpe-
lacji zgłoszonych przez 
radnych w okresie od 
28 kwietnia do 25 maja 
2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA

7. Informacja o bieżącym 
utrzymaniu zieleni na te-
renie miasta.

8. Sprawozdanie z realiza-
cji Programu Współpra-
cy Gminy Miejskiej Tczew 
z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego 
w 2021r.

9. Informacja o stanie bez-
pieczeństwa na terenie 
miasta Tczewa.

10. Podjęcie uchwał 
w sprawie:
10.1. pokrycia części 
kosztów gospodarowa-
nia odpadami komunal-
nymi z dochodów wła-
snych niepochodzących 
z pobranej opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi,
10.2. zmian w budżecie 
miasta Tczewa na 2022 r.,
10.3. zmian Wielolet-
niej Prognozy Finanso-
wej miasta Tczewa na lata 
2022-2034,

11. Zgłaszanie interpelacji, za-
pytań i wniosków.

12. Wolne wnioski, informacje 
oraz oświadczenia (podzię-
kowania, życzenia itp.).

Ryszard Brucki nie 
żyje. Miał 75 lat. 
Choroba okaza-

ła się silniejsza. Mija-
ją lata, mijają ludzie, od-
chodząc często w zapo-
mnienie. Niektórzy ko-
rzystają z przywileju za-
chowania trwałego miej-
sca w świadomości po-
tomnych. Myślę, że oso-
ba śp. Ryszarda Bruc-
kiego trwać będzie dłu-
go w pamięci wielu. Pozo-
stanie zapewne po zmar-
łym ślad w sercach wie-
lu przyjaciół, znajomych 
i w wielu innych jeszcze 
sercach, które się z Ry-
szardem za jego życia 
spotkały. Szczególny zaś 
ślad pozostanie w sercach 
Jego rodziny. Ryszard był 
żonaty, miał dwoje dzieci, 
czworo wnuków i dwóch 
prawnuków. Dla rodzi-
ny był wielkim autoryte-
tem, kochał swoją rodzi-
nę, oczywiście w wzajem-
nością. Czuł się zawsze 
odpowiedzialny za rodzi-

Nigdy nie zostawił nikogo 
bez pomocy

Znakomity poeta ks. Jan Twardowski napisał:
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
oraz Kochamy wciąż za mało i stale za późno

nę. Dla Ryszar-
da każdy czło-
wiek był waż-
ny i stanowił 
okazję do roz-
mów. Nigdy nie 
zostawił niko-
go bez wsparcia 
i pomocy.

Ludzie go sza-
nowali, ponie-
waż w sobie tyl-
ko znany spo-
sób potrafił do 

nich dotrzeć. Był 
człowiekiem pełnym po-
czucia odpowiedzialno-
ści, również za innych. 
Możemy być wdzięczni 
losowi za to, że wiele lat 
z nami był. Miał zapewne 
wiele planów ale nieubła-
gana śmierć przerwała 
nić jego życia.

Śmierć bliskiej osoby 
jest zawsze ciosem. Dziś 
ten cios dotknął Rodzi-
nę zmarłego. Pogrążeni 
w bólu, byliśmy ze zmar-
łym Ryszardem w jego 
ostatniej drodze. Swo-
ją obecnością w koście-
le i na cmentarzu podzię-
kowaliśmy za jego pra-
cę i trud. Pożegnaliśmy 
członka rodziny, wspa-
niałego Tczewianina, 
przyjaciela. Całe swoje 
zawodowe życie związany 
był ze służbami kolejo-
wymi, najdłużej pracował 
w Dyrekcyjnym Oddzia-
le Drogowym w Gdań-
sku. Ryszard był człon-
kiem NSZZ Solidarność, 
założycielem i działaczem 
Tczewskiego Klubu Abs-
tynenta „Sambor” i przez 
20 lat radnym Rady Miej-

skiej w Tczewie. Należał 
do Porozumienia na Plus. 
Działał w Tczewskiej Ra-
dzie Pożytku Publiczne-
go. Był współzałożycielem 
Klubu Abstynenta „Sam-
bor” w Tczewie i liderem 
organizacji abstynenckich 
w kraju. Organizacyjnie 
wraz z księdzem Mieczy-
sławem Gajewskim wspo-
magał Przeglądy Twór-
czości Sakralnej. Współ-
pracował ze Strażą Miej-
ską w Tczewie. Pracował 
też na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Tczewie 
i jej mieszkańców.

Odszedł od nas człowiek 
pełen wewnętrznego cie-
pła, które promieniowa-
ło na wielu, którzy go ota-
czali. Jednak człowiek nie 
ma władzy nad życiem, 
a Ten , który ma, zabrał 
go do siebie w dniu 10 
kwietnia 2022 roku.

Ale trzeba też powie-
dzieć, że człowiek żyje 
tak długo, jak długo trwa 
o nim pamięć w ludz-
kich sercach. Zachowaj-
my więc i my dla zmarłe-
go Ryszarda kącik w na-
szych sercach i pamięć 
w modlitwie.

Ktoś napisał: „Ciszą 
cmentarną ukołysa-
ny, z dala od życia i zno-
ju, dobiwszy wreszcie ci-
chej przystani, odpoczy-
waj w pokoju”. Dodajmy 
od nas: odpoczywaj w po-
koju Ryszardzie.

Kazimierz Ickiewicz
Radny Rady Miejskiej 
w Tczewie 

ŚP. RYSZARD BRUCKI

XLV sesja Rady 
Miejskiej w Tczewie
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26 maja o godz. 16.00 w sali 
obrad Rady Miejskiej im. 

Franciszka Fabicha odbę-
dzie się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej (z uwagi na pende-
mię sesja nie mogła się odbyć 
zwyczajowo – w Dniu Tcze-
wa, 30 stycznia).

Program uroczystej sesji:

1. Otwarcie sesji i powita-
nie gości.  

2. Wręczenie wyróżnienia 
„Honorowy Obywatel 
Miasta Tczewa” – Cze-
sławie Kościańskiej

3. Wręczenie medali „Pro 
Domo Trsoviensi” – Ali-
cji Gajewskiej, Gertru-
dzie Pierzynowskiej i 
Jackowi Prętkiemu.       

4. Wręczenie wyróżnień 
„Pierścień Mechtyldy”

5. Wręczenie wyróżnienia 
„Pro Obywatel”

6. Zakończenie sesji.

19 kwietnia pocho-
waliśmy Ryszarda 
Bruckiego. Wieleu 

tczewian znało Go i bardzo 
szanowało. Przede wszyst-
kim jako człowieka „Soli-
darności”, samorządowca, 
współtwórcę Klubu Absty-
nenta „Sambor” oraz przez 
ponad pół wieku oddanego 
najbliższej rodzinie.

Brucki urodził się 7 wrze-
śnia 1946 roku w Tczewie. 
Ukończył Technikum Elek-
tryczne w Malborku i do-
kształcał się. Zawodowo 
był związany z kilkoma za-
kładami, najbliżej z zakła-
dami kolejnictwa w Gdań-
sku. Stosunkowo wcześnie, 
z względów zdrowotnych, 
przeszedł na rentę.

„Pomagając sobie pomagasz 
innym” – to było główne ha-
sło śp. Ryszarda, przywoła-
ne przez niego osobiście we 
wspomnianej „Złotej Księ-

dze Samorządu Tczewa”. Ry-
szard zaliczał się do współ-
twórców solidarności oświa-
towej po 1989 roku. „Solidar-
ność” była zawsze dla niego 
ważna i bliska. Jej przesłanie 
społeczne i moralne uznawał 
za obowiązujące.

Po 27 maja 1990 r., wie-
lu z nas uznało, w tym Ry-
szard, że trzeba wziąć odpo-
wiedzialność za losy nasze-
go miasta. W wyniku wybo-
rów samorządowych R. Bruc-
ki kilkakrotnie pełnił man-
dat radnego Rady Miejskiej 
w Tczewie, w latach 1994-
2010 i w obecnej kadencji. 
W II I III kadencji Rady Miej-
skiej, poświęcił się sprawie 
ładu i porządku publiczne-
go w naszym mieście. W la-
tach 1994-1998 przewodni-
czył Komisji Ładu i Porządku 
Publicznego. Ale chyba naj-
pełniej Ryszard Brucki reali-
zował się na niwie trzeźwości 
i abstynencji. Był przewod-

niczącym Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Następnie 
współtworzył Stowarzysze-
nie Klub Abstynenta.

Bruski zmarł w wieku nie-
spełna 76 lat. W ostatnich la-
tach ciężko chorował, jednak 
nie uskarżał się na trudności 
dnia powszedniego. Ryszard 
zawsze dużą wagę przywiązy-
wał do rodziny. Z żoną Hali-
ną wspólnie przeżyli ponad 
54 lata. Wychowali dwoje 
dzieci, córkę Izabelę i syna 
Ireneusza.

Ktoś, kiedyś powiedział, 
że kapitałem Tczewa są 
jego mieszkańcy. R. Bruc-
ki jest tego bardzo dobrym 
przykładem. Nie trzeba być 
na pierwszych stronach ga-
zet, ani najwyższych stano-
wiskach, aby z takim zaanga-
żowaniem „pomagać innym”.

Jan Kulas
Radny Powiatu Tczewskiego

Rysiu, bo tak się do nie-
go zwracaliśmy, swo-
ją działalność w samo-

rządzie miejskim rozpoczął 
w 1994 roku. To wtedy spo-
tkaliśmy się po raz pierwszy. 
Była to niezwykle trudna ka-
dencja, bo druga odradzają-
cego się samorządu i trzeba 
było podejmować wiele nie-
zwykle trudnych decyzji. My-
ślę, że wspólnie podołaliśmy 
nałożonym na nas obowiąz-
kom. Potem sprawował man-
dat radnego przez kolejne 
trzy kadencje, co było świa-
dectwem, że posiadał duże 
poparcie społeczne. W swo-
jej działalności angażował się 
w pracę Komisji Ładu i Po-
rządku Publicznego, Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Polityki 
Gospodarczej i Komisji Poli-

tyki Społecznej. Ta ostatnia 
była dla niego najważniej-
sza, bo była najbliżej ludz-
kich spraw i dawała możliwo-
ści wsparcia najbardziej po-
trzebującym. Każdego wysłu-
chał i nigdy nie odmówił po-
mocy komuś, kto jej potrze-
bował. Rysiu był społeczni-
kiem pracującym wśród ludzi 
i rozwiązywanie ich proble-
mów było dla niego zawsze 
najważniejsze. Po krótkiej 
przerwie powrócił do pra-
cy w samorządzie miejskim 
w bieżącej kadencji. W sumie 
nazbierało się tej działalno-
ści 20 lat i tym samy stał się 
jednym z najbardziej zasłu-
żonych Radnych Rady Miej-
skiej w Tczewie.

Kiedy odchodzi ktoś z kim 
współpracowaliśmy przez 

wiele lat, ktoś nam bardzo 
bliski, przeprowadzamy zwy-
kle rachunek sumienia. Sta-
wiamy sobie pytanie, kim był 
dla nas zmarły i jakimi ce-
chami się charakteryzował. 
W przypadku Rysia przy-
chodzi nam do głowy wie-
le słów, jakimi moglibyśmy 
go określić, ale one wszyst-
kie mieszczą się w jednym, 
chyba tym najważniejszym. 
Rysiu był po prostu Dobrym 
Człowiekiem.

Rysiu: społeczniku, samorzą-
dowy druhu, Dobry Człowie-
ku na zawsze pozostaniesz 
w naszej pamięci. Miasto 
o tobie nigdy nie zapomni. 
Spoczywaj w spokoju.

Zenon Drewa
Przewodniczący Rady Miejskiej

Człowiek Solidarności

Blisko ludzkich spraw Uroczysta sesja 
Rady Miejskiej

Fontanny czynne  
od początku maja

Z początkiem maja, po je-
sienno-zimowej przerwie, 

uruchomione zostały miej-
skie fontanny:

›› na skwerze ul. Żwirki
›› w Parku Miejskim
›› przy skwerze Konstytucji 

3 Maja
›› na Placu Hallera
›› w Parku Kopernika
›› ul. Kubusia Puchatka

oraz zdroje wodne: przy ul. 
Adama Mickiewicza i Dą-
browskiego, ul. Chopina,                             
ul. Zamkowej.
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BEZPIECZEŃSTWO

Straż Miejska 
w kwietniu

W  kwietniu 2022 r. tczew-
ska Straż Miejska odnoto-

wała 792 interwencje, w tym 
346 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli in-
stytucji, 446 – pozostałych, 
w tym zgłoszonych przez dy-
żurnych Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie i inter-
wencje własne strażników.

››   Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osiedlach 
Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 66 interwencji wła-
snych oraz 44 zlecone (przez 
administracje i mieszkańców 
osiedli, dyżurnych SM), nało-
żyli 8 mandatów karnych na 
łączną kwotę 550 zł, wystawili 
19 wezwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 12 osób 
pouczyli.

Na Os. Garnuszewskiego i Za-
torzu dzielnicowi podjęli 83 
interwencje własne oraz 29 
zleconych, nałożyli 10 man-
datów karnych na łączną 
kwotę 2000 zł, wystawili 24 
wezwania dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 5 osób 
pouczyli.

Na Starym Mieście i Czyży-
kowie dzielnicowi podjęli 131 
interwencji własnych oraz 71 
zleconych, nałożyli 5 manda-
tów karnych na łącznie 350 
zł, wystawili 17 wezwań dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych, 32 osoby pouczyli.

››  Do Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie przekazano 
nagrania z monitoringu miej-
skiego: kolizji drogowych (4, 
7 kwietnia), zdarzenia drogo-
wego (8 kwietnia), kradzieży 
mienia (13, 20 kwietnia), kra-
dzieży roweru (21 kwietnia).

››  Przeprowadzono 16 inter-
wencji dotyczących egzekwo-
wania od właścicieli psów nie-
zgodnego z przepisami wy-
prowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Nałożo-
no 4 mandaty na łączną kwo-
tę 350 zł, pouczono 5 osób. 

Podczas spotkania skupiono 
się przede wszystkim na od-
powiedzialności, jaka wynika 
z bycia kierowcą oraz wpływu 
alkoholu na organizm młode-
go człowieka. Warsztaty mają 
na celu uwrażliwienie mło-
dych ludzi i przyszłych kie-
rowców na problem jazdy pod 
wpływem alkoholu i innych 
używek. Tego typu prelekcje, 
opierające się na wspólnej 
konwersacji cieszą się dużym 
zainteresowaniem, a czynny 
udział młodzieży utwierdza 

Stop agresji i przemocy

Prelekcja stała się okazją do 
poruszenia wielu tematów 
dotyczących zarówno sze-
roko rozumianego bezpie-
czeństwa, jak i odpowiedzial-
ności uczniów. Strażniczka 
sczególną uwagę poświęci-
ła tematyce sposobów i me-
tod przeciwdziałania prze-

mocy i agresji wśród mło-
dych ludzi.

Podczas zajęć omawia-
no również formy, przy-
czyny i rodzaje przemo-
cy, charakterystykę ofiar 
oraz sprawców przemocy, 
sposoby przeciwdziałania 
mowie nienawiści w szko-

le. Wymiana informacji 
i wspólny dialog podczas 
zajęć uwrażliwia, uczy oraz 
wzmacnia zaangażowa-
nie młodych ludzi w walce 
z wszystkimi przejawami 
agresji, nie tylko na terenie 
szkół, ale także w środowi-
sku rodzinnym i lokalnym.

Kieruj bez procentów

nas w przekonaniu , że nie 
był to czas stracony.

Na koniec każdy z uczest-
ników mógł założyć alko-
gogle oraz narkogogle i 
osobiście przekonać się, 
jak zmienia się spojrzenie 

człowieka na świat po spo-
życiu alkoholu i jak trudne 
w tym czasie jest kontrolo-
wanie własnych odruchów 
i postrzegania otaczającej 
rzeczywistości.

Straż Miejska w Tczewie

7 kwietnia w Zespole 
Szkół Rzemieślniczych 
i Kupieckich w Tczewie 

przeprowadzono warsztaty 
z młodzieżą pt. – „Trzeźwa 

jazda”.

25 kwietnia  w Szkole 
Podstawowej nr 10 odbyło 

się spotkanie skierowane 
do uczniów  klas czwartych 
i szóstych. Przemoc, agresja 
i różnice między tymi poję-
ciami to motyw przewodni 

pogadanki strażniczki 
miejskiej z uczniami.
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Straż Miejska w Tczewie
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Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

EKOLOGIA

Tczewskie szkoły za pan brat z przyrodą

Dzień Ziemi czy Sprzątanie 
Świata to nie jedyne okazje, 

kiedy tczewskie szkoły 
podstawowe angażują się 

w działania proekologiczne. 
W ubiegłym roku wiele 
placówek uczestniczyło 
w akcji „Tczew kwitnie”, 

w tym roku uczniowie 
i nauczyciele również 

postanowili upiększyć 
otoczenie szkół.

Pod koniec kwietnia ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 4 
uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych, przygotowa-
li wystawę dotyczącą potrze-
by ochrony środowiska na-
turalnego i ponownie wy-
siali kwietną łąkę. Na dzie-
dzińcu szkoły posadzili śli-
wę i krzewy.

Na początku maja akcję 
„Posadź kwiata dla świata” 
zorganizowała Szkoła Pod-
stawowa nr 10 z Oddziała-
mi Integracyjnymi. Do ak-
cji włączyli się uczniowie, 

nauczyciele, rodzice. Efek-
tem jest piękna, kolorowa 
rabata kwiatowa przed wej-
ściem do szkoły.

Do działań uczniów przy-
łączył się prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki, któ-
ry przekazał sadzonki drzew 
i krzewów. – Super pomysł, 
aby młodych ludzi angażo-
wać do proekologicznych 
działań. Przy okazji cieka-
wa lekcja przyrody – i za-
pewne przyjemniejsza niż 
w szkolnej ławce – powie-
dział prezydent.
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Tradycyjnie Fabryka Sztuk 
przyłączyła się do inicjatywy 
i zaprosiła tczewian na Astro-
nomiczną Noc Muzeów. Temat 
przewodni nawiązywał do wy-
stawy „Ze Skultetem i Koper-
nikiem przez XVI wiek” (ko-
misarz: Józef Ziółkowski). 
Goście mogli zwiedzić zarów-
no tą, jak i inne wystawy cza-
sowe, w tym ekspozycję kolek-
cji meteorytów. Sporym zain-
teresowaniem cieszyło się mo-
bilne planetarium. Wielka ko-
puła wzbudzała niesamowi-
te wrażenie, ale prawdziwe-
go efektu wow doświadczano 
po wejściu do niej i obejrze-
niu projekcji o Kosmosie. Tej 
nocy złamano konwencjonalne 
podejście do sztuki kulinarnej, 
albowiem serowano wybucho-
we drinki czy lody o smaku ja-
jecznicy. Bardzo interaktyw-
ne i wybuchowe były warszta-
ty prowadzone przez promo-
tora astronomii Radosława 

Astronomiczna Noc

Jest taka jedna noc  
w roku, podczas której 

nikt nie zasypia. To 
Europejska Noc Muzeów, 

polegająca na udostęp-
nianiu bezpłatnie lub za 

symboliczną złotówkę 
muzeów, galerii i insty-

tucji kultury w godzinach 
nocnych wybranego 

dnia. Często wydarzeniu 
towarzyszą specjalne 

atrakcje. 

Tekst:
Fabryka Sztuk

Zdjęcia:
Rafał Grzenkowski

Józef Ziółkowski
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Muzeów pełna wrażeń
Piora. Z kolei śmiałkowie mo-
gli poczuć się niczym kosmo-
nauci podczas ćwiczeń, wypró-
bowując mechanizm działania 
generatora przeciążeń. Gdy na 
dworze było już ciemno, odbył 
się LED SHOW. To prawdziwy 
spektakl wrażeń: ciekawe ukła-
dy taneczne i kuglarskie, efekty 
specjalne, pełna synchroniza-
cja z odtwarzaną muzyką spra-
wiły, że na długo pozostanie 
w pamięci publiczności.  Tra-
dycją Nocy Muzeów organi-
zowanej przez Fabrykę Sztuk 
jest spacer tematyczny po Sta-
rym Mieście. Tym razem prze-
wodnik przybliżył postać Na-
taniela Mateusza Wolfa, leka-
rza, który na dachu domu przy 
ul. Krótkiej zbudował obserwa-
torium astronomiczne. Dzięki 
uprzejmości Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego została udo-
stępniona wieża ciśnień.

Warto dodać, że dla dzieci 
przygotowano sporo atrak-
cji: rysowanie kredą po ścia-
nie, malowanie na sztalugach, 
zdobienie zarówno małych, jak 
i olbrzymich papierowych ra-
kiet, gry zręcznościowe, zaba-
wy z animatorami, budowanie 
z klocków i wystawę kosmicz-
nych modeli. 

Patronat nad wydarzeniem 
objęła Polska Agencja Ko-
smiczna, której ekspert prof. 
Marek Moszyński wygło-
sił wykład „Od Kopernika do 
astroinformatyka”. 

W Astronomicznej Nocy Mu-
zeów wzięło udział około 3 ty-
siące osób. Wstęp, jak i wszyst-
kie atrakcje były dla uczestni-
ków bezpłatne. Warto dodać, 
że Fabryka Sztuk miała swój 
udział w Nocy Muzeów orga-
nizowanej przez Resursę Oby-
watelską w Radomiu. Tamtejsi 
goście oglądali wystawę „Skąd 
to: historia przedmiotów co-
dziennego użytku”, na której 
zagościły eksponaty z Fabryki 
Sztuk, a autorem scenariusza 
jest Dariusz Wałaszewski, pra-
cownik naszej placówki. Pre-
miera wystawy miała miejsce 
kilka lat temu w Tczewie.
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Tekst i zdjęcia:

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tczewie

WOKÓŁ NAS

W r a m a c h  o b c h o -
dów Dnia Godno-
ści Osób z Niepeł-

nosprawnością Intelektual-
ną, jak również Europejskiego 
Dnia Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych Śro-
dowiskowy Dom Samopomo-
cy Gminy Miejskiej Tczew zor-
ganizował XVI Przegląd Twór-
czości Teatralnej „Życie to te-
atr”. W tym roku hasłem prze-
wodnim były „Legendy i zabyt-
ki mojego regionu”. Przedsię-
wzięcie to objął patronatem 
honorowym Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent miasta Tczewa. 

Dodatkowo zaprezentowano 
wystawę plastyczną, która była 
dopełnieniem motywu prze-
wodniego wydarzenia. Przegląd 
to doskonały moment, aby po-
kazać jak wyjątkowi są jego ak-
torzy, którzy niejednokrotnie, 
poprzez żmudną pracę mogą 
realizować swoje pasje, a także 
rozwijać uzdolnienia i talenty. 

Zaprezentowali się uczestni-
cy ośrodków wsparcia: Ze-
społu Opiekuńczego, Środo-
wiskowych Domów Samopo-
mocy, Domów Pomocy Spo-
łecznej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Gościliśmy także 
dzieci i młodzież z Uniwersy-
teckiego Katolickiego Liceum 

XVI Przegląd Twórczości Teatralnej 
„Życie to teatr”

Ogólnokształcącego w Tcze-
wie oraz Studia Tańca „Staka-
to”. Spektakle były niezwykle 
urozmaicone, a ich poziom, jak 
co roku – bardzo wysoki. Akto-
rzy zaprezentowali się świetnie  
i z pewnością dobrze się bawi-
li razem z licznie zgromadzoną 
publicznością, o czym świad-

czyły gromkie brawa po każ-
dym z występów. 

Terapia przez sztukę stanowi 
bardzo ważną formę aktywi-
zacji osób niepełnosprawnych, 
co również zostało docenione. 
Miasto Tczew uzyskało wyróż-
nienie w IX edycji konkursu 
Samorząd Równych Szans za 
realizację projektu „Życie, to 
teatr”. W zakresie pobudza-
nia aktywności społecznej, za-
radności życiowej, przełamy-
wania osobistych barier i za-
pewniania osobom niepełno-
sprawnym usług na najwyż-
szym poziomie. 

To już kolejna impreza kul-
turalna organizowana na  tak 
szeroką skalę. Tegoroczny 
przegląd, jak i doświadczenia 
z lat poprzednich pokazują, 
że jest ona bardzo potrzebna 
w środowisku lokalnym, a na-
wet regionalnym. Dodatkowo 
relacja w mediach społeczno-
ściowych była niepowtarzalną 
okazją do nawiązania kontak-
tu i pokazania się szerszej pu-
bliczności, a to wszystko dzię-
ki patronatowi medialnemu 
sprawowanemu przez Tele-
wizję Tetka. 
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Tekst i zdjęcia:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

EDUKACJA

Z tymi oraz z wieloma innymi 
pytaniami, nierzadko wymaga-
jącymi dogłębnej znajomości 
materiału, musieli zmierzyć się 
uczestnicy finałowego etapu VI 
edycji konkursu historycznego 
„Tczew w czasie i przestrzeni”, 
zorganizowanego 25 kwietnia 
w budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie przy ul. 
Kościuszki 2.

Podobnie jak w roku 2020, tak 
i w tym roku, biblioteczny kon-
kurs odbywał się w przyjaznej 
młodzieży formie. Reprezen-
tanci tczewskich szkół podsta-
wowych sprawdzali swoją wie-
dzę na temat burzliwych dzie-
jów Grodu Sambora, rozwią-
zując interaktywny quiz histo-
ryczny przygotowany w pro-
gramie Kahoot. Zero kartek 
i długopisów… Projektor, ta-
blety, praca zespołowa i co 
najważniejsze emocje sięgają-
ce zenitu! Tak w kilku słowach 
można podsumować przebieg 
poniedziałkowego konkursu.

W bibliotecznym turnieju hi-
storycznym wzięło łącznie 
udział 80 uczniów, z czego 15 
zakwalifikowało się do etapu 
finałowego. Komisja konkur-
sowa w składzie: Kazimierz Ic-

Konkurs historyczny w tczewskiej 
bibliotece

kiewicz oraz Krzysztof Zieliń-
ski, w oparciu o wyniki wyge-
nerowane przez program Ka-
hoot, przyznała następujące 
miejsca:

›› I miejsce – Katolicka 
Szkoła Podstawowa  
przy Zespole Szkół Ka-
tolickich im. św. Jadwi-
gi Królowej w składzie: 
Konstanty Wolski, Ignacy 
Stencel, Artur Bielecki

›› II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa nr 12 im. Bro-
nisława Malinowskie-

go w składzie: Magdalena 
Kowalczyk, Adam Górski, 
Oliwia Sobczak

›› III miejsce – Szkoła Pod-
stawowa nr 11 im. Mikoła-
ja Kopernika w składzie: 
Szymon Rafalski, Marcel 
Janiszewski, Marek Mayer

Wyróżnienia otrzymali 
reprezentanci:

›› Szkoły Podstawowej nr 8 
im. św. Wojciecha

›› Szkoły Podstawowej nr 1 
im. generała Jana Henry-
ka Dąbrowskiego

Nagrody wręczyli zwycięzcom: 
wiceprezydent miasta Tczewa 
Adam Urban, członkowie jury 
Kazimierz Ickiewicz i Krzysztof 
Zieliński, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Tczewskiej 
Janusz Landowski oraz dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie dr Krzysz-
tof Korda.

Dodatkowo, podziękowania 
za przygotowanie uczniów do 
bibliotecznych zmagań oraz 
rozbudzanie świadomości hi-
storycznej wśród młodzieży 
szkolnej, odebrali z rąk orga-
nizatorów nauczyciele tczew-
skich szkół podstawowych:

›› Michał Kargul ze Szkoły 
Podstawowej nr 11

›› Anna Piekarska ze Szkoły 
Podstawowej nr 8

›› Lech Korda ze Szkoły Pod-
stawowej nr 12

›› Magdalena Farenkem-
per-Cybulska z Katolickiej 
Szkoły Podstawowej przy 
Zespole Szkół Katolickich

›› Maria Stanewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 1

Dziękujemy za udział w kon-
kursie i widzimy się ponow-
nie… za rok!

Ile wynosi powierzchnia 
Tczewa? Jak nazywał się 

trzymasztowiec szkoleniowy 
zakupiony latem 1920 roku 

dla Szkoły Morskiej w Tczewie? 
Czego według legendy 

zażądał gryf od Sambora II? 
Który z Honorowych Obywateli 
Miasta Tczewa był wicepremie-
rem i ministrem finansów w III 

Rzeczypospolitej? 
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Spacerując po Starym 
Mieście, warto wstą-
pić do kamienic Fabry-

ki Sztuk. Wprawdzie ich adres 
to Podmurna 12 i 15, ale lepiej 
wejść od strony ul. Łaziennej. 
Już z daleka na froncie „pięt-
nastki” zobaczymy napis: „Ka-
zimierz Zimny – tczewski olim-
pijczyk”, który ma zachęcać do 
zwiedzenia wystawy, będącej 
swego rodzaju izbą pamięci. 
Spośród wszystkich pamiątek 
przekazanych przez wybitne-
go lekkoatletę pochodzące-
go z Tczewa, szczególny po-
dziw wzbudza brązowy medal 
olimpijski. W kamienicy przy 
ul. Podmurnej 15 poczujemy 
również ducha dzieł wielkich 
mistrzów malarstwa. Wszyst-
ko za sprawą kopii, które two-
rzy tczewianin Henryk Kudzio. 

Małgorzata Kruk 
Fabryka Sztuk

Historia i sztuka na Podmurnej

Twórczość Leonarda da Vin-
ci, Pietera Bruegla, Hieroni-
ma Boscha czy Jana Vermeera 
możemy podziwiać, nie wyjeż-
dżając z Tczewa. Wnętrze ka-
mienicy jest też przestrzenią 
dla wystaw czasowych. Na tej 
najnowszej – dostępnej od 10 

czerwca – zostaną pokazane 
pamiątki z Meksyku.

Z kolei kamienica przy ul. Po-
dmurnej 12 odkryje przed go-
śćmi tczewski etap Szkoły Mor-
skiej (1920-1930). Nasze za-
skoczenie wzbudzą dwa mul-
timedialne manekiny, które… 

przemawiają ludzkim głosem. 
Usłyszymy rozmowę kmdra 
inż. Antoniego Garnuszew-
skiego – pierwszego dyrekto-
ra Szkoły Morskiej oraz por. 
Tadeusza Ziółkowskiego – ko-
mendanta statku szkoleniowe-
go „Lwów”.

Jednak Podmurna to nie tyl-
ko wystawy, które w więk-
szości powstają pod czujnym 
okiem Józefa Ziółkowskiego, 
ale również pracownia pla-
styczna. Dzięki Grupie GPEC 
dzieci mogą bez skrępowania 
wyrażać swoją twórczość, ry-
sując kredą po ścianie. Tutaj 
odbywają się też kameralne 
imprezy kulturalne, warszta-
ty komputerowe i plastyczne 
o różnorodnej tematyce.

Wielkim atutem kamienic 
są ich walory historyczne – 
w piwnicach znajdują się frag-
menty czternastowiecznych 
murów obronnych.

Kamienica przy ul. Podmurnej 15 codziennie czeka na gości
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Warto obejrzeć pamiątki lekkoatlety Kazimierza Zimnego
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Edukacja na Podmurnej bywa bardzo dynamiczna
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W niektórych porach doby 
– wczesnym wieczorem lub 
o świcie nasze miasto odwie-
dzają lisy i nie ma potrze-
by tego nigdzie zgłaszać. Je-
den z nich jest na bieżąco ob-
serwowany. Zachowuje się on 
jak normalne zdrowe zwierzę 
i nie wykazuje żadnych niety-
powych zachowań. Pamiętaj-
my o tym, że dzikie zwierzęta, 
których siedliskiem są obsza-
ry w pobliżu miasta nie posia-
dają wiedzy na temat granic 
administracyjnych. Dlaczego 
zwierzęta tak chętnie korzy-
stają z darmowej stołówki? 
O wiele łatwiej jest poszukać 
gotowego pokarmu wyłożone-
go dla zwierząt domowych lub 
w śmietniku niż godzinami tro-
pić niewielkie ssaki, które sta-
nowią dużą część diety lisa. Je-
sienią będzie również chętnie 
korzystał z owoców z krzaków 
w ogrodzie. Jest on zwierzę-
ciem wszystkożernym ze świet-
nym węchem, więc przedmio-
tem jego zainteresowania są 
miejsca dokarmiania kotów 
i innych zwierząt.

Niektórzy mieszkańcy oba-
wiają się o bezpieczeństwo 
swoje lub dzieci. Pamiętajmy 
więc o tym, że dzikie zwierzęta 
uciekają, a nie gonią człowie-
ka. Aby ograniczyć prawdopo-
dobieństwo zbliżenia się zwie-
rzęcia do naszej posesji, zamy-
kajmy szczelnie kosze i konte-
nery na śmieci, sprzątajmy po-
zostałości pożywienia i nie zo-

Dzikie ssaki – goście czy mieszkańcy?

stawiajmy jedzenia na traw-
nikach i innych łatwo dostęp-
nych miejscach, by dokarmić 
dzikie zwierzęta. Nie płoszmy 
zwierzęcia, nie zbliżajmy się 
do niego. Nie wykładajmy je-
dzenia w pobliżu budynków. 
Unikajmy bliskiego kontaktu. 
Nie wypuszczajmy psów bez 
smyczy. W przypadku kolizji 
lisów z psami w stu procen-

Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

tach przypadków to pies ata-
kuje lisa, a nie na odwrót. Nie-
kiedy jednak, to pies wychodzi 
z takiego spotkania w gorszym 
stanie niż lis.

Poza lisami często mamy do 
czynienia z jeżami – dieta tych 
dwóch gatunków jest bardzo 
podobna. Nic więc dziwnego, 
że często bytują na naszych po-

sesjach. Nawet nie dokarmia-
ne mogą tam liczyć na pokarm 
w postaci drobnych ssaków, 
ślimaków czy zwierząt glebo-
wych ze świeżo przekopanych 
grządek. Również i tych ssa-
ków nie powinniśmy dokar-
miać. Dokarmiane zwierzęta 
szybko chorują i krócej żyją. 
Jeże też przeważnie szybko 
uciekają, ale często łatwo po-
zwalają się do siebie zbliżyć. 
Pamiętajmy jednak o wielkim 
stresie, jaki towarzyszy im przy 
tak bliskim podchodzeniu, 
że zwierzę stoi nieruchomo. 
Podziwiajmy je z odpowied-
niej odległości. Nie dopusz-
czajmy do kontaktu ze skórą 
i śliną dzikich zwierząt. Może-
my być narażeni na różne pa-
togeny lub pasożyty (w przy-
padku jeży są to pchły).

Nie należy po każdym spo-
tkaniu z dzikim zwierzęciem 
wzywać służb miejskich, aby 
je usunięto. Zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody nie ma 
takiej możliwości. Nie można 
ani przepłaszać ani usuwać ani 
dokarmiać!

Kiedy należy mieć obawy 
i zgłosić niebezpieczne zacho-
wanie dzikiego zwierzęcia? 
Tylko wtedy, gdy mamy podej-
rzenie, że zwierzę jest chore – 
nie ucieka lub przejawia inne 
zachowania mogące świadczyć 
o nieprawidłowym działaniu 
układu nerwowego (agresja 
lub apatia). Wtedy zgłaszamy 
taki przypadek do powiatowe-
go lekarza weterynarii. Zasad-
ność podejrzenia wścieklizny 
i dalsze postępowanie zgod-
nie z procedurą obowiązującą 
w naszym kraju wdraża wła-
ściwy miejscowo powiatowy 
lekarz weterynarii.

Z dużych ssaków przy granicy 
miasta mamy również sarny. 
Nie stanowią one żadnego nie-
bezpieczeństwa dla dzieci czy 
psów. Jak przypadkiem wejdą 
na posesję, zostawmy otwartą 
bramę i poczekajmy aż odejdą.

W KOLEJNYCH NUMERACH 
„PANORAMY” OBJAŚNIMY 
POSTĘPOWANIE Z DZIKO ŻYJĄCYMI 
PTAKAMI ORAZ HERPETOFAUNĄ.

Czy wiesz, że nęcenie 
i dokarmianie dzikich 

zwierząt jest niezgodne 
z prawem? To samo 

dotyczy przepłaszania.
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Elektroniczne testy na kartę rowerową 
– sprawdź swoją wiedzę

Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

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

Wprowadzamy kolej-
ne udogodnienie 
dla szkół dotyczące 

przeprowadzania egzaminów 
na kartę rowerową. Od dziś 
przygotowane przez nas testy 
są dostępne również w przy-
stępnej formie elektronicznej. 
Dzięki czemu egzamin teore-
tyczny jest możliwy do prze-
prowadzenia na testach elek-
tronicznych bez użycia papie-
ru. Takie testy można przepro-
wadzić w szkolnej sali kompu-
terowej, a w przypadku nauki 
zdalnej nawet z domu.

Testy są dostępne na naszej 
stronie https://rower.tczew.
pl/tczewska-karta-rowerowa/ 
w dolnej części artykułu.

Czy każdy z nas może skorzy-
stać z takiego testu i spraw-
dzić swoją wiedzę? Oczywi-
ście, że tak! Zachęcamy do wy-
pełniania i podnoszenia swojej 
wiedzy na temat prawidłowej 
i bezpiecznej jazdy na rowerze.

Ponadto przypominamy, 
że w 2020 roku w ramach re-
alizacji „Programu rozwoju ru-
chu rowerowego w szkołach – 
Hop! Na Rower”, we współpra-
cy z nauczycielami tczewskich 
szkół podstawowych został 
opracowany model Tczewskiej 
Karty Rowerowej. Powstała 
inicjatywa ma na celu zwięk-
szenie frekwencji dzieci przy-
stępujących i zdających egza-
min na kartę rowerową dzięki 
ujednoliceniu zasad przepro-
wadzania egzaminów w szko-
łach podstawowych na terenie 
miasta Tczewa.

Prace nad programem obję-
ły warsztaty dla nauczycieli 
z zakresu opracowania jedno-
litych dla Tczewa arkuszy eg-

zaminacyjnych, a także przy-
gotowywania i egzaminowania 
uczniów na kartę rowerową.

Liczymy, że ujednolicenie za-
sad przeprowadzania egzami-
nów na kartę rowerową wpły-
nie na bezpieczniejsze poru-
szanie się na drogach, co przy-
czynia się do zmniejszenia od-
setka wypadków z udziałem 
rowerzystów.

Nowy regulamin z zasadami 
przeprowadzania egzaminów 
na kartę rowerową w szko-
łach podstawowych na terenie 
miasta Tczewa, zostały wpro-
wadzone Zarządzeniem Nr 27 
/11/2020 Prezydenta Miasta 
Tczewa z dnia 06.11.2020 r., 
jako obowiązkowe dla wszyst-
kich szkół. Regulamin przepo-
wadzania egzaminów na kartę 
rowerową określa m.in.:

„1. Egzamin na kartę rowe-
rową odbywa się raz w roku 
szkolnym (nie dotyczy egzami-
nów poprawkowych) w miesią-
cu kwietniu. W wyjątkowych 
przypadkach np. w związku 
z przerwami w funkcjonowa-
niu szkoły, egzamin może od-
być się w innym miesiącu.

2. Termin, miejsce oraz zasady 
egzaminu (teoretyczny, prak-
tyczny oraz poprawkowy) są 
podawane na stronie interne-
towej szkoły oraz w e-dzienni-
ku, z miesięcznym wyprzedze-
niem. Wraz z tą informacją po-
dawane są dane kontaktowe do 
Koordynatora szkolnego odpo-
wiedzialnego za proces egzami-
nacyjny (imię, nazwisko oraz 
e-mail). Informacja ta również 
będzie przekazywana do Urzę-
du Miejskiego w Tczewie.”
Czy warto by nasze dziec-
ko przystąpiło do egzaminu 
na kartę rowerową? Wyda-
je się to szczególnie istotne 
w kontekście tegorocznej no-
welizacji Prawa o ruchu drogo-
wym, w które m.in. zwiększy-
ło karę za „kierowanie pojaz-
dem innym niż mechaniczny 
na drodze publicznej, w stre-
fie zamieszkania lub strefie 
ruchu przez osobę niemającą 
do tego uprawnienia” (art. 94 
§ 1a) do 200 zł.
Prace nad modelem Tczew-
skiej Karty Rowerowej były 
prowadzone we współpracy ze 
Spółdzielnią Socjalną HECA – 
Tczewscy Kurierzy Rowerowi.

Na koniec chcielibyśmy przy-
pomnieć mieszkańcom miasta, 
że jazda rowerem po chodniku 
jest zasadniczo niedozwolona.
Zgodnie z art 33. ust. 5. korzy-
stanie z chodnika lub drogi dla 
pieszych przez kierującego ro-
werem jest dozwolone wyjąt-
kowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wie-
ku do lat 10 kierującą rowerem,
2) szerokość chodnika wzdłuż 
drogi, po której ruch pojaz-
dów jest dozwolony z prędko-
ścią większą niż 50km/h, wy-
nosi co najmniej 2 m i brakuje 
wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów,
3) warunki pogodowe zagraża-
ją bezpieczeństwu rowerzysty 
na jezdni (śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Pamiętajmy również, że na-
wet jeżeli prawo pozwala nam 
na jazdę po chodniku, to je-
steśmy tam tylko gośćmi. Kie-
rujący rowerem, korzystając 
z chodnika lub drogi dla pie-
szych, jest obowiązany jechać 
powoli, zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miej-
sca pieszym.
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Analiza zdarzeń drogowych 
z udziałem rowerzystów

Co roku dokonywana jest 
analiza wypadków i ko-
lizji z udziałem rowe-

rzystów na podstawie danych 
z Systemu Ewidencji Wypad-
ków i Kolizji.

Nadal głównym powodem zda-
rzeń drogowych z udziałem ro-
werzystów jest nieudzielenie 
pierwszeństwa przejazdu ro-
werzystom przez kierowców. 
Sprawcami wypadków drogo-
wych, byli częściej mężczyźni 
niż kobiety. Największy odse-
tek wypadków pod względem 
dnia tygodnia, zarejestrowa-
no w poniedziałek, natomiast 
w odniesieniu do pory roku – 
w okresie letnim (lipiec-wrze-
sień). Jeśli chodzi o porę dnia, 
zdarzenia występowały najczę-
ściej po godz. 16.00. W więk-
szości do zdarzeń drogowych 
z udziałem rowerzystów do-
chodziło w ciągu dnia, przy 
dobrych warunkach atmosfe-
rycznych. Zależność ta odpo-
wiada sezonowym szczytom 
ruchu rowerowego w mieście 
Tczew i jest zbieżna z danymi 
dla lat wcześniejszych.

W kategorii wieku dominują-
ca liczba zdarzeń drogowych 
wśród rowerzystów została od-
notowana w przedziałach wie-

kowych 10-20 oraz 20-30 lat. 
Z tego względu zachodzi po-
trzeba prowadzenia dalszej 
edukacji w szkołach, co pozwo-
li zwiększyć świadomość zasad 
bezpiecznego uczestnictwa się 
w ruchu drogowym. Jeśli cho-
dzi o wiek kierowców uzna-
nych za winnych wypadkowi, 
nie zarejestrowano przewa-
gi żadnej kategorii wiekowej.

W 2021 roku w porównaniu 
do roku poprzedniego nastą-

pił nieznaczny wzrost liczby 
zdarzeń drogowych z udziałem 
rowerzystów. Co ważne nie za-
notowano żadnych poważnych 
zdarzeń (brak ciężko rannych 
oraz zmarłych). W 2021 roku 
na 16 zdarzeń, 2 były z winy 
rowerzysty, 12 z winy kierują-
cego samochodem, a w przy-
padków 2 nie ustalono win-
nego. 10 na 16 zdarzeń do-
tyczyły nieudzielenia pierw-
szeństwa przejazdu oraz nie-

prawidłowego przejeżdżania 
przejazdu dla rowerów. Spo-
śród wszystkich zdarzeń tylko 
2 z 16 wystąpiły w tym samym 
miejscu. Był to przejazd rowe-
rowy w poprzek ul. Jagielloń-
skiej (bez sygnalizacji świetl-
nej) na wysokości McDonald-
sa. W corocznych badaniach 
ankietowych jakie prowadzi-
my, mieszkańcy wskazują to 
miejsce jako najbardziej nie-
bezpieczne dla nich.

Ruszamy ze zbiórką ro-
werów dla uchodźców 
z Ukrainy. Masz nieuży-

wany rower? Podaruj go na-
szym gościom z Ukrainy.

Jak wiadomo rower to wol-
ność i niezależność. Podzielmy 
się z nimi tym, z czego próbu-
je się ich okraść. Poza tym ro-
wer to tani, praktyczny i wy-
godny sposób na zapoznanie 
naszego miasta oraz załatwia-
nie codziennych spraw. Doro-
słym ułatwi dojazdy do pracy 

i na zakupy, a dzieciom na do-
jazd do szkoły.

Zbieramy rowery używane, dla 
dorosłych i dzieci. Prosimy je-
dynie by były one w miarę moż-
liwości sprawne lub wymagały 
drobnych napraw. Nie planu-
jemy większych napraw.

Akcję organizujemy w part-
nerstwie z Salonem Rowero-
wym Bogdan Bondariew oraz 
lokalnym Migrant Info Po-
int Tczew. My jako Urząd or-
ganizujemy zbiórkę rowe-

Zbiórka rowerów dla uchodźców z Ukrainy
rów, drobnym serwisem zaj-
mie się Salon Rowerowy Bog-
dan Bondariew, a lokalny Mi-
grant Info Point Tczew zajmu-
jący się wsparciem uchodźców, 
przekaże rowery najbardziej 
potrzebującym.

Dodatkowo wspólnie z Mi-
grant Info Point Tczew będzie-
my prowadzili edukację rowe-
rową dla osób, które otrzymają 
rowery. Chcemy by nasi goście 
czuli się bezpiecznie jeżdżąc 
rowerem po Tczewie.

Potrzebne są również: zapięcia 
rowerowe, dzwonki, oświetle-
nie, pompki oraz dętki.

Miejsce zbiórki – Urząd Miej-
ski w Tczewie pl. Piłsudskiego 1. 
Prosimy o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny lub mailowy 
przed dostarczeniem roweru.
›› rowery@um.tczew.pl 
›› tel. 58 7759428 

Akcja trwa do końca maja br. 
z możliwością przedłużenia.
Dziękujemy za waszą ofiarność 
i solidarność.

LICZBA ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ROWERZYSTÓW (LATA 2007-2021) Z PODZIAŁEM NA TYP ZDARZEŃ
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Złóż deklarację o źródłach ogrzewania 
budynków – tylko do 30 czerwca

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41 

58 777 53 42

Urząd Miejski w Tczewie

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

Wydział Spraw Komunalnych 
tel. 58 77 59 491

Wydział Gospodarki  
Mieniem Komunalnym

58 77 59 436

Krystian Jendrzejewski

30 czerwca br. mija 
termin składania 
deklaracji dot. źró-

deł ciepła i spalania paliw do 
Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Deklaracje 
składamy we właściwym urzę-
dzie miasta lub gminy zgodnie 
z adresem budynku lub online.

Baza centralnej ewidencji emi-
syjności budynków powsta-
ła w celu poprawy jakości po-
wietrza. Będzie ważnym narzę-
dziem wspierającym wymia-
nę starych kotłów grzewczych 
i miejscem, gdzie dostępne 
będą informacje na temat pro-
gramów finansowania wymia-
ny pieców. Baza stanowić bę-
dzie narzędzie dla organów ad-
ministracji centralnej i samo-
rządowej do realizacji polityki 
niskoemisyjnej. Dla obywate-
li zostaną uruchomione usłu-
gi, które przyczynią się do po-
prawy stanu technicznego bu-
dynków w zakresie bezpieczeń-
stwa, np. zamówienie przeglą-
du kominiarskiego czy inwen-
taryzacja budynku.

Deklarację składa właściciel 
nieruchomości lub zarząd-
ca budynku mieszkalnego 
jak i niemieszkalnego, w któ-
rym znajduje się źródło ciepła 
i spalania paliw. W przypadku 
mieszkania w bloku to zarząd-
ca zgłosi wspólne źródło cie-
pła. Natomiast jeżeli w lokalu 
mieszkalnym jest inne, indy-
widualne źródło ciepła np. ko-
minek to taką deklarację trze-
ba złożyć samodzielnie.

Obowiązek dotyczy również 
przedsiębiorców oraz inne jed-
nostki organizacyjne. Spisem 
objęte są wszystkie budynki, 
w których jest zainstalowane 
źródło ciepła.

W deklaracji należy wskazać:

›› dokładny adres nierucho-
mości wraz z informacją 
czy deklaracja dotyczy całe-
go budynku czy też lokalu,

›› źródło ciepła – należy 
wskazać jaki rodzaj źró-
dła ciepła posiadamy, ile 
źródeł występuję i ile jest 
eksploatowanych, po-

nadto należy wskazać czy 
dane źródło służy tylko do 
ogrzewania czy również do 
ciepłej wody użytkowej,

›› klasę źródła ciepła – jeśli 
zaznaczymy piec na pali-
wo stałe,

›› rodzaj stosowanego pali-
wa stałego,

›› dane właściciela.

Złożenie deklaracji w termi-
nie jest obowiązkowe! Zgod-
nie z art. 27h ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków 
wprowadza się sankcje kar-
ne, które mogą być nakłada-
ne w przypadku niezłożenia 
w ustawowym terminie dekla-
racji. Za brak złożenia deklara-
cji będzie grozić grzywna, która 
jest wymierzana na zasadach 
ogólnych kodeksu wykroczeń. 
Przepisy sankcyjne uwzględ-
niają jednak instytucję czyn-
nego żalu, oznacza to iż złoże-
nie deklaracji po terminie, jed-

nak przed powzięciem wiado-
mości o tym fakcie przez wój-
ta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, nie skutkuje wymie-
rzeniem kary.

›› www.ceeb.gov.pl

Deklaracje można złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie:

pl. Piłsudskiego 1 
Biuro Obsługi Klienta, parter

ul. 30 Stycznia 1  
Biuro Obsługi Klienta, parter

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie  
ul. Obrońców Westerplatte 3, 

I piętro

lub wysłać listem poleconym: 

Urząd Miejski w Tczewie 
pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 

Składanie deklaracji jest wol-
ne od opłat, prosimy o ostroż-
ność jeżeli w Państwa domach 
pojawią się osoby podszywają-
ce się pod pracowników Urzę-
du lub innych służb.
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FESTYN
SAMORZĄDOWO
-KOMUNALNY
ATRAKCJE // KONCERTY // KONKURSY

KONCERTY
3.06
20:00

RYSZARD KARCZYKOWSKI ZAPRASZA:
NAJPIĘKNIEJSZE ARIE ŚWIATA

DARIA HRYNKO

MICHAŁ SZCZYGIEŁ
19:00
19:30
21:30 ANIA WYSZKONI

URZĄD MIEJSKI // STRAŻ MIEJSKA 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
FABRYKA SZTUK // MIEJSKIE FIRMY KOMUNALNE 
TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
PUNKTY GASTRONOMICZNE I HANDLOWE

STOISKA
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DARMOWE DMUCHAŃCE4.06 // 11:00-17:00 

4.06
14:00

4.06
15:30 MAGDALENA WASYLIK

LIBER16:15


