
HISZPAŃSKA FIRMA CITY BIKE GLOBAL S.A. ZOBOWIĄZAŁA SIĘ DO URUCHOMIENIA W 2023 ROKU  
SYSTEMU 4,1 TYS. ROWERÓW W 16 GMINACH OBSZARU METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT:  
OD WŁADYSŁAWOWA PO TCZEW. UMOWĘ W TEJ SPRAWIE PODPISALI WŁODARZE TYCHŻE 16 GMIN,  
W TYM PREZYDENT TCZEWA MIROSŁAW POBŁOCKI. W NASZYM MIEŚCIE JEŹDZIĆ BĘDZIE 125 ROWERÓW, 
Z TEGO 70 PROC. WSPOMAGANYCH ELEKTRYCZNIE. MEVO ZOSTANIE ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM FALA 
– CZYLI WSPÓLNĄ DLA CAŁEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PLATFORMĄ ŁĄCZĄCĄ KOMUNIKACJĘ 
PUBLICZNĄ Z SIECIĄ KOLEJOWĄ.
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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
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

11 Konkurs fotograficzny  
prezydenta Tczewa – edycja 2022

Programy odpadowe 
w tczewskich placówkach 
oświatowych w 2021 r.

20-21

W NUMERZE

8-10 Wybieramy szkołę podstawową

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
drugie piętro, został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do oddania 
w najem w drodze bezprzetar-
gowej lokalu biurowego nr 7 
w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 
przy ul. Obrońców Westerplatte 
3, o powierzchni 29,29 m2, 
w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Ulica Prusa  
– kanalizacja gotowa
Zakończyły się prace przy wy-
mianie kanalizacji deszczowej w 
ulicy Prusa. Zadanie obejmowało 
również wymianę 13 studni oraz 
wymianę rurociągu betonowego 
o łącznej długości 360 mb wraz 
z pracami towarzyszącymi. 
Inwestycja umożliwiła podłącze-
nie budynków do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. Koszt zadania to 
800 tys. zł.

Aktualności kulturalne22-23Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała też  
w tczewskich szkołach podstawowych
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Budowa rozpoczęła się we 
wrześniu 2021 r. Do chwili 
obecnej zrealizowano i rozli-
czono dwa etapy budowy, któ-
ra jak na razie przebiega zgod-
nie z planem.

Wykonano fundamenty, stro-
py i ściany pierwszej kondy-
gnacji. Planowane zakończe-
nie budowy, to koniec bieżą-
cego roku. Budynek będzie po-
siadał 4 kondygnacje, 34 loka-
le mieszkalne: jedno-, dwu- 
i trzypokojowe, dwie klatki 
schodowe – każdą wyposażo-
ną w windę.

 – Budynek TBS to system lo-
kali mieszkalnych na wyna-
jem. Każdy z najemców ubie-
gających się o mieszkanie bę-
dzie zobowiązany do wpłaty 30 
proc. partycypacji oraz 12-mie-
sięcznej kaucji. Po rezygna-
cji z zamieszkiwania w lokalu 
TTBS partycypacja jest najem-
cy zwracana – tłumaczy Arka-
diusz Woźniak, prezes Tczew-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego.

Wkrótce zostaną opubli-
kowane szczegółowe zasa-
dy przeprowadzania naboru 

wniosków o zawarcie umów 
najmu do tych lokali i bę-
dzie można składać wniosek 
o przyznanie takiego lokalu 
na wynajem.

Dotychczas złożone w TTBS 
wnioski traktowane są jako 
wstępne. W tym przypadku nie 
będzie decydować pierwszeń-
stwo złożenia wniosków, któ-
re będą rozpatrywane zgodnie 
z przyjętą uchwałą. Wszyst-
kie informacje na ten temat 
będą umieszczone na stro-
nach TTBS i Urzędu Miejskie-
go w Tczewie.

TTBS buduje mieszkania na Sadowej

Tekst i zdjęcia:

Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

Przy ul. Sadowej trwa 
realizacja budynku wielo-

rodzinnego TTBS  
na wynajem, z partycypa-

cją mieszkańców.

Małgorzata Mykowska

Najwięcej wniosków doty-
czy budowy, rozbudowy lub 

modernizacji placów zabaw 
i miejsc rekreacyjnych. Po-
jawiły się pomysły stworze-
nia Parku Bajkowego na os. 
Bajkowym, kolejnych siłowni 
pod chmurką, urządzeń typu 
street workout do ćwiczeń, bu-
dowy tężni solankowej na Su-
chostrzygach, kolejnych nasa-
dzeń zieleni. Mieszkańcy zgła-
szali również budowę chodni-
ków, edukacyjnego parku do-
świadczeń, odbudowę ścieżki 

edukacyjnej nad Wisłą, par-
ku psiej aktywności, szale-
tu miejskiego, „kaczkomatu” 
nad Wisłą.

Teraz, do 1 kwietnia, czas 
na weryfikację zgłoszonych 
projektów pod względem for-
malnym. Potem nastąpi we-
ryfikacja merytoryczna (m.in. 
pod względem kosztów, cza-
su i możliwości technicznych 
realizacji projektów, zgodno-
ści z obowiązującymi przepi-

sami). Publikacja informa-
cji o dopuszczeniu lub niedo-
puszczeniu  projektu do głoso-
wania nastąpi do 28 czerwca. 
Do 8 lipca dowiemy się, kiedy 
przeprowadzone zostanie gło-
sowanie, a ogłoszenie wyników 
nastąpi najpóźniej do końca 
września. Zwycięskie projek-
ty zostaną wpisane do budże-
tu miasta na 2023 r.

Budżet Obywatelski Tczewa 
jest realizowany od 2014 r.

Budżet Obywatelski Tczewa  
– wpłynęło 29 propozycji

29 projektów wpłynęło  
do Budżetu Obywatelskie-

go Tczewa na 2023 r.



4 /2022miasta LUTYSAMORZĄD

 XL sesja Rady Miejskiej
24 LUTEGO, 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 27 stycznia 
2022 r.

5. Informacja z działalno-
ści Prezydenta Miasta 
Tczewa za luty 2022 r.

6. Informacja z interpe-
lacji zgłoszonych przez 
radnych w okresie od 
27 stycznia do 23 lute-
go 2022 r.

Zg o d n i e  z  u c h w a -
łą  Rady Miejskiej 
nr XLIX/430/2010 

z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie przyjęcia zasad 
i trybu udzielenia i rozlicze-
nia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do reje-
stru, znajdujących się na te-
renie administracyjnym mia-
sta Tczewa do dnia 10 stycz-
nia 2022 r. wpłynęły do tu-
tejszego urzędu 3 wnioski 
o przyznanie dotacji na bie-
żący rok, dotyczące obiektów 
położonych na obszarze wpi-
sanym do rejestru zabytków:

Wpłynęły trzy wnioski  
o dotację na remont 

zabytków

1 w niosek właściciela nie-
ruchomości przy ul. Ry-

backiej 33 w Tczewie o przy-
znanie dotacji na remont da-
chu (ul. Rybacka 33, Tczew)

2 w n i o s e k  W s p ó l n o t y 
Mieszkaniowej Nieru-

chomości przy ul. Chopina 
2 w Tczewie o przyznanie 
dotacji na remont elewacji 
frontowej budynku (ul. Cho-
pina 2, Tczew)

3 w n i o s e k  W s p ó l n o t y 
Mieszkaniowej Nierucho-

mości przy ul. Chopina 26 
w Tczewie o przyznanie do-
tacji na wymianę stolarki 

drzwiowej (ul. Chopina 26, 
Tczew).

Wszystkie wnioski pod-
d a n e  z o s t a n ą  a n a l i z i e 
pod względem zgodności 
z ww. uchwałą (z uwzględ-
nieniem błędów/braków 
formalnych i merytorycz-
nych). Decyzję o przyzna-
niu dotacji podejmie Rada 
Miejska w Tczewie w for-
mie uchwały. Wszyscy wnio-
skodawcy powiadamiani zo-
staną pisemnie o podjętych 
przez Radę Miejską roz-
strzygnięciach. W budżecie 
na 2022 r. na ten cel prze-
znaczono kwotę 50 000 zł.

CZĘŚĆ DRUGA

7. Informacja z realiza-
cji w 2021 r. stypen-
diów szkolnych o cha-
rakterze socjalnym dla 
uczniów szkół  pod -
stawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych.

8. Raport z wykonania Pro-
gramu Ochrony Środo-
wiska dla miasta Tcze-
wa za lata 2019-2020.

9. Przyjęcie sprawozdań 
z działalności komisji 
stałych Rady Miejskiej 
za 2021 r.

10. P o d j ę c i e  u c h w a ł 
w sprawie:

10.1. wyznaczenia miejsc 
handlu rolników 
i ich domowników 
produktami rolny-
mi lub spożywczy-
mi oraz regulami-
nu tego handlu,

10.2.  zasad  przepro -
wadzania naboru 
wniosków o zawar-
cie umów najmu lo-
kali mieszkalnych 
w ramach pomocy 
państwa w podno-
szeniu wydatków 
mieszkaniowych 
w pierwszych latach 
najmu mieszkania,

10.3.  przyjęcia progra-
m u  o s ł o n o w e g o 
,,Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 
2022,

10.4.  zmian w budżecie 
miasta Tczewa n 
2022 r.,

11. Zgłaszanie interpelacji, 
zapytań i wniosków.

12. Wolne wnioski, infor-
macje oraz oświadcze-
nia (podziękowania, ży-
czenia itp.).

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Ś.P. KRZYSZTOFA WITOSIŃSKIEGO
wieloletniego pracownika  

Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
wiceprezydenta Tczewa w latach 

1990-1998, samorządowca 
oddanego miastu i mieszkańcom.

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego 

składa 
Prezydent Tczewa,  

Przewodniczący Rady Miejskiej  
oraz pracownicy  

Urzędu Miejskiego w Tczewie

Zmarł Krzysztof Witosiński, 
były wiceprezydent Tczewa

24 stycznia zmarł Krzysztof Wito-
siński, wieloletni urzędnik, były 

wiceprezydent Tczewa. Miał 74 lata.
Rozpoczął pracę w 1982 r. jako inspek-
tor miejski w  Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Komuni-
kacji. W latach 1990-1998 był zastępcą 
prezydenta Tczewa ds. gospodarczych, 
potem naczelnikiem Wydziału Spraw 
Komunalnych, przekształconego w Wy-
dział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 
Na emeryturę przeszedł w 2017 r. 
– Krzysztof Witosiński "od zawsze" 
związany był z  Urzędem Miejskim 
i z  tczewskim samorządem, od pod-
szewki znał sprawy komunalne. Dla 
mnie był bliskim współpracownikiem, 
ceniłem jego doświadczenie i pomoc. 
Będzie mi Go brakować... – napisał 
na swoim profilu społecznościowym 
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Pogrzeb Krzysztofa Witosińskiego 
odbył się 4  lutego na Cmentarzu 
Komunalnym w Tczewie.
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Zadanie obejmuje m.in.:

›› budowę ciągu pieszo-jezd-
nego o szerokości 5 m 

i długości 740 m (z trylin-
ki), obejmującego zjazdy 
do posesji oraz dojścia do 
furtek i połączenie z cią-
giem pieszo-rowerowym

Powstaje nowa droga i oświetlenie 
przy ul. Retmańskiej

Wkrótce przy ul. Retmańskiej pojawi się nowa nawierzchnia z trylinki

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
Strop nad drugą kondygnacją już gotowy

›› budowę sieci kanalizacji 
deszczowej wzdłuż  
ul. Retmańskiej

›› przestawienie istniejące-
go ogrodzenia od strony 

ogródków działkowych na 
odcinku o długości ok. 130 
m wraz z naprawą powsta-
łych uszkodzeń

›› wykonanie utwardzenia 
terenu o wymiarach  
16m x 20m, z przeznacze-
niem na miejsca postojowe

›› wykonanie kompletnego 
oznakowania całej drogi

›› montaż 14 latarni z opra-
wami ledowymi.

Termin zakończenia zadania 
mija w połowie roku. Inwesty-
cję, za zlecenie miasta, reali-
zuje firma Artel z Knybawy za 
kwotę ponad 1,5 mln zł.

Jest to II etap inwestycji przy 
ul. Retmańskiej, poprzedni był 
realizowany w 2019 r. Wów-
czas wykonano ciąg pieszo-ro-
werowy o długości ok. 70 m, 
od strony Kanału Młyńskiego 
i część oświetlenia wzdłuż bu-
dynków mieszkalnych.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Sylwia Balda

Pod koniec ubiegłego roku 
rozpoczęła się inwestycja 

drogowa przy ul. Retmań-
skiej. Obecnie trwają prace 
ziemne, związane głównie 

z budową kanalizacji 
deszczowej.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:
Martyna Link

Trwa rozbudowa Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Gdańskiej. Prace 

przebiegają zgodnie  
z planem i mają się 

zakończyć w sierpniu br.  

W lutym prace koncentrowa-
ły się na budowie stropu nad 
drugą kondygnacją i przygoto-
waniach do ułożenia stropoda-
chu. Kolejnym etapem będzie 
budowa ścianek działowych 
i prace związane z montażem 
instalacji elektrycznej. Okres 
ferii wykorzystano do połącze-
nia mediów między starym 
a nowym budynkiem.

Dzięki dobudowywanemu seg-
mentowi, cała szkoła pomieści 
się w jednym obiekcie. Na par-
terze oraz na piętrze budynku 
zlokalizowane zostaną po trzy 
klasy szkolne oraz węzły sani-
tarne i klatka schodowa. Koszt 
zadania to ok. 3 mln zł.Nowy obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych
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Wykonano przełożenie istnie-
jących instalacji (woda, gaz, 
teletechnika, energetyka) na 
tymczasową kładkę technolo-
giczną zlokalizowaną nad te-
renem kolejowym. Przełożono 

II etap prac rozpoczął się la-
tem 2021 r. Wybudowany zo-
stał rurociąg o długości po-
nad 400 m, który odprowadza 

wodę ze zbiornika retencyjne-
go (o poj. ok. 7,5 tys. m3) do ul. 
W. Polskiego. Prace obejmo-
wały też montaż ogrodzenia 
wokół zbiornika retencyjne-
go. Wartość II etapu zadania to 
1,8 mln zł. Inwestycja pozwala 

ruch z ulicy Kolejowej na tym-
czasową drogę na terenie bo-
iska sportowego przy ul. Elżbie-
ty. Zakończono prace związane 
z rozbiórką przęsła ustroju no-
śnego, które polegały na zsunię-

Nowy wiadukt – do końca roku
Tekst:

Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:
Martyna Link

Trwają prace związane  
z budową wiaduktu łączące-

go ul. Nowy Rynek  
z Kolejową. 

ciu przęsła znad terenu kolejo-
wego. Wykonano rozbiórkę ist-
niejącej podpory nr 1 (od stro-
ny ul. Nowy Rynek) wraz z wy-
konaniem robót ziemnych (wy-
kopów) za tą podporą.

W trakcie są wykonywane pra-
ce związane z rozbiórką istnie-
jącej podpory nr 2 (od strony 
ul. Kolejowej).

W najbliższym czasie będą wy-
konywane podpory nr 1 i nr 2 
nowego wiaduktu, polegają-
ce za wykonaniu elementów 
żelbetowych.

Chociaż inwestycja stwarza 
duże problemy mieszkańcom, 
jest konieczna. Stan technicz-
ny zdemontowanego wiaduk-
tu nie pozwalał na dalsze jego 
użytkowanie. Na zlecenie mia-
sta, zadanie wykonuje firma 
Strabag, a inwestycję prowadzi 
Zakład Usług Komunalnych – 
Miejski Zarząd Dróg. To naj-
większa inwestycja drogowa 
prowadzona obecnie w mie-
ście. Jej koszt to 21 mln zł.

Kanalizacja przy ul. Tczewskich Saperów
II etap zakończony

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Sylwia Balda

Zakończył się II etap budowy 
sieci kanalizacji deszczowej 

przy ul. Tczewskich Saperów. 
Inwestycja obejmowała 

również adaptację  istnieją-
cego zbiornika terenowego 
na zbiornik retencyjny wód 
opadowych i roztopowych.

na podłączenie do kanalizacji 
kolejnych bloków deweloper-
skich, zasiedlanych na obsza-
rze byłej jednostki wojskowej.

I etap inwestycji realizowa-
ny był w 2020 roku. Wówczas 

przebudowano część zbiorni-
ka retencyjnego, zbudowano 
separator oraz piaskownik, 
rurociąg grawitacyjny, który 
zbiera wodę i odprowadza ją 
do zbiornika. 
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Małgorzata Mykowska

Granty PPGR 
– 261 osób 
otrzyma sprzęt 
komputerowy

W ubiegłym roku, w ramach 
Polskiego Ładu, Tczew zło-
żył wnioski na dofinansowa-
nie projektów o wartości 24 

Tczew wnioskuje  
o dofinansowanie inwestycji 
w ramach Polskiego Ładu

Wizualizacja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1

Rozbudowa basenu, 
zagospodarowanie terenu 

wokół Szkoły Podstawo-
wej nr 1 wraz z budową 
sali gimnastycznej oraz 

remont ul. Czatkow-
skiej – to oczekiwania 

samorządu miasta Tczewa 
wobec kolejnego rozdania 

rządowego programu 
Nowy Ład. 

W niosek złożony przez 
Miasto Tczew w od-

powiedzi na konkurs 
„Granty PPGR – wspar-
cie dzieci i wnuków by-
łych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym”, 
został zakwalifikowany 
do dofinansowania.

Celem projektu jest 
wsparcie rodzin pope-
geerowskich z dziećmi 
w zakresie dostępu do 
sprzętu komputerowego. 
Wsparciem zostaną ob-
jęte dzieci, wnuki i pra-
wnuki osób które praco-
wały niegdyś w zlikwi-
dowanym, państwowym 
przedsiębiorstwie gospo-
darki rolnej.

Nie wszystkie wnioski 
złożone przez mieszkań-
ców zostały pozytywnie 
zakwalifikowane. Pier-
wotnie wpłynęło ich bli-
sko 400 jednakże po we-
ryfikacji załączonych do-
kumentów, zaakcepto-
wano do wsparcia 261.

Obecnie czekamy na 
podpisanie umowy 
o przyznanie grantu, po 
jej podpisaniu i otrzy-
maniu środków, urucho-
miona zostanie proce-
dura przetargowa na za-
kup sprzętu kompute-
rowego. Z osobami, któ-
rych dokumenty zostały 
zweryfikowane pozytyw-
nie będziemy się kon-
taktować po podpisaniu 
umowy. Realizacja zada-
nia przewidziana jest na 
II kwartał. 

KONTAKT

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta

58 77 59 492  
58 77 59 379

mln zł. Przyznano nam wów-
czas blisko 8 mln zł, a wspar-
te z rządowego programu pro-
jekty będą realizowane w tym 
roku. Są to:

›› przebudowa ulicy Zyg-
munta Starego na osiedlu 
Prątnica (dofinansowanie 
5 mln zł)

›› przebudowa ulicy Stocz-
niowców – II etap (dofi-
nansowanie 2 850 000 zł).

Wówczas Tczew nie otrzymał 
dofinansowania na trzecią ze 
zgłoszonych inwestycji – za-
gospodarowanie ternu wokół 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz 
z budową sali gimnastycznej 
i boiska i ten wniosek został 
zgłoszony ponownie. Osta-
tecznie w 2022 r. zgłoszone 
zostały trzy wnioski:

›› rozbudowa basenu – 
w kategorii wniosków do 
65 mln dofinansowania

›› zagospodarowanie te-
renu i sala gimnastycz-
na SP 1 – w katego-
rii wniosków do 30 mln 
dofinansowania

›› przebudowa ul. Czat-
kowskiej – w katego-
rii wniosków do 5 mln 
dofinansowania.

Chcemy też skorzystać z dru-
giej „ścieżki” Polskiego Ładu, 
przeznaczonej dla gmin, w któ-
rych funkcjonowały PGR-y 
i zgłosić kolejne projekty:

›› budowa infrastruktury 
rekreacyjnej – dokończe-
nie niecki na Czyżykowie 
oraz budowa fontanny 
– wodnego placu zabaw 
dla dzieci na bulwarze – 
w kategorii wniosków do 
5 mln dofinansowania

›› Park Piotrowo – w kate-
gorii wniosków do 2 mln 
dofinansowania.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
im. gen. J.H. Dąbrowskiego

ul. Czyżykowska 69 
58 531 17 63
sp1.tczew@wp.pl 
sp1tczew.superszkolna.pl

dyrektor: Krzysztof Sibiga

›› liczba uczniów: 274
›› liczba oddziałów: 15

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: kółko tanecz-
ne „Jedyneczka Dance”, 
plastyczne, matematycz-
ne „Mały Matematyk”, 
zajęcia czytelnicze „Po-
czytaj mi mamo, poczy-
taj mi tato”, gimnastyka 
korekcyjna, klub Przyja-
ciół Zdrowia, klub Przyja-
ciół Zwierząt, możliwość 
udzielania się w redak-
cji szkolnej gazetki „Jedy-
neczka”, kółko muzyczne 
(w planach na rok szkolny 
2022/2023)

klasy IV–VIII: kółko tech-
niczne (m in. budowanie 
z klocków), geograficzne, 
plastyczne, taneczne „Je-
dyneczka Dance”, zaję-

Wybieramy szkołę podstawową

Tczewskie szkoły pod-
stawowe rozpoczynają 
rekrutację uczniów na 

następny rok szkolny. Po-
niżej prezentujemy ofertę 
poszczególnych jednostek 

edukacyjnych, które oprócz 
nauczania proponują 

swoim podopiecznym 
zajęcia dostosowane do ich 

potrzeb i zainteresowań.

cia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z j. polskiego, ma-
tematyki, j. angielskiego, 
klub Przyjaciół Zdrowia, 
klub Przyjaciół Zwierząt, 
szkolne koło „Caritas”, 
możliwość udzielania się 
w redakcji szkolnej gazetki 
„Jedyneczka”, kółko mu-
zyczne (w planach na rok 
szkolny 2022/2023)

›› zajęcia sportowe: ba-
sen dla klas II, szkolne 
koło sportowe (m in. piłka 
nożna)

›› zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, logopedycz-
ne, rewalidacyjne, wcze-
sne wspomaganie rozwoju 
w oddz. przedszkolnych

›› programy i projekty: 
„Mały Medyk” – pierw-
sza pomoc przedmedycz-
na, „Nauka jest fajna” – 
eksperyment z edukacji 
wczesnoszkolnej, realiza-
cja projektu dotyczącego 
bezpieczeństwa „Kolejowe 
ABC”, „Z ortografią za pan 
brat” – klasy I-III, ogólno-
polski projekt: „Misiowe 
wędrówki po Polsce”

Średnie wyniki testu 
ósmoklasisty w 2021 r.:
›› j. polski: 50 proc.
›› matematyka: 34 proc.
›› j. angielski: 62 proc.
›› j. niemiecki: 38 proc.

SPORTOWA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte

ul. Gdańska 2 
58 777 2 888
ssp2tczew1@wp.pl, 
ssp2tczew.superszkolna.pl

dyrektor: Robert Kraska

›› liczba uczniów: 744
›› liczba oddziałów: 40
›› klasy profilowane: 

sportowa o profilu pływanie, 
integracyjna

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: w każdej klasie 
prowadzone jest koło za-
interesowań, a jego pro-
gram uwzględnia potrze-
by dzieci w danej klasie 
(zajęcia przedmiotowe, 
artystyczne, rozwijające 
kreatywność)

klasy IV–VIII: zajęcia roz-
wijające umiejętności ma-
tematyczne i logiczne my-
ślenie, zajęcia rozwijające 
umiejętności kreatywnego 
myślenia

›› zajęcia sportowe: trenin-
gi piłki ręcznej

›› zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia rewalidacyjne, ko-
rekcyjno-kompensacyj-
ne, logopedyczne, rozwi-
jające kompetencje emo-
cjonaln-społeczne, terapia 
zajęciowa

›› programy i projekty: 
„EkoSzkoła”, „Szkoła Od-
powiedzialna Cyfrowo”, 
„ Wf z AWF”(klasy VI–
VIII), ogólnopolski „Pro-
gram dla szkół”, którego 
głównym celem jest dłu-
goterminowa zmiana na-
wyków żywieniowych 
dzieci poprzez zwiększenie 
udziału owoców i warzyw 
w ich codziennej diecie 
oraz propagowanie zdro-
wego odżywiania

Średnie wyniki testu 
ósmoklasisty w 2021 r.:
›› j. polski: 54 proc.
›› matematyka: 34 proc.

Wydział Edukacji UM
tel. 58 77 59 370
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›› j. angielski: 57 proc.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

ul. Władysława Jagiełły 8 
58 532 60 28
sp4@tczew.pl 
sp4tczew.superszkolna.pl

dyrektor: Tomasz Szulc

›› liczba uczniów: 416
›› liczba oddziałów: 21
›› klasy profilowane: 

sportowe o profilu piłka ręczna

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: koła zaintere-
sowań: matematyczne, 
przyrodniczo-geograficz-
ne, regionalne, dekorator-
skie, kreatywne, wokalne, 
umuzykalniające

klasy IV–VIII: zajęcia wy-
równujące wiedzę

›› zajęcia sportowe: szkol-
ne koło sportowe

›› zajęcia specjalistyczne: 
korekcyjno-kompensacyj-
ne, logopedyczne, socjote-
rapia, rewalidacja

›› programy i projekty: 
„Czytam z klasą”, „Koło 
przyjaciół biblioteki”, 
„Starszy czyta młodszym”, 
„Książka w drodze”

Średnie wyniki testu 
ósmoklasisty w 2021 r.:
›› j. polski: 60 proc.
›› matematyka: 46 proc.
›› j. angielski: 73 proc.
›› j. niemiecki: 57 proc.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 
im. Adama Mickiewicza

ul. Obr. Westerplatte 18 
58 531 35 27
sekretariat.sp5@wp.pl 
sp5tczew.edupage.org

dyrektor: Gabriela Makać

›› liczba uczniów: 511
›› liczba oddziałów: 27

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: kółko artystycz-
ne, plastyczne, taneczne, 
muzyczne, przedmiotowe

klasy IV–VIII: kółko arty-
styczne, plastyczne, tech-

niczne, przedmiotowe, 
chór

›› zajęcia sportowe: szkol-
ne koło sportowe

›› zajęcia specjalistyczne: 
trening umiejętności spo-
łecznych – TUS, rewali-
dacja, zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, zajęcia 
rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne, 
dydaktyczno-wyrównaw-
cze (j. polski, matematyka, 
j. angielski)

›› programy i projekty: 
„Nauka tabliczki mno-
żenia metodą Grabow-
skiego”, „Dzień Bezpie-
czeństwa Internetu”, pro-
gram wychowawczo-pro-
filaktyczny „Język Żyrafy 
i szakala”, „Nauka zacho-
wania – szkoła dla rodzi-
ców”, „Szkoła promująca 
zdrowie”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 
im. Stanisława Staszica

ul. Stoczniowców 15a 
58 531 35 06
sekretariat@sp7.tczew.pl 
sp7tczew.superszkolna.pl

dyrektor: Jan Kur

›› liczba uczniów: 349
›› liczba oddziałów: 18

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: Asy z I klasy, za-
jęcia matematyczno-przy-
rodnicze, kółko przyrod-
niczo-plastyczne, Pho-
ton, Programujemy – kla-
sy II, gry i zabawy logiczne 
– łamigłówki

klasy IV–VIII: zajęcia wy-
równujące wiedzę, zajęcia 
dla uzdolnionych – egza-
min ósmoklasisty, kółko z 
języka angielskiego, chó-
rek szkolny, Photon, pro-
gramowanie Pix Blocks, 
kółko redakcyjne, koło 
przyjaciół biblioteki, kół-
ko Młody artysta, koło te-
atralne, historyczne

›› zajęcia sportowe: szkol-
ne koło sportowe (siat-
kówka, lekkoatletyka)

›› zajęcia specjalistyczne: 
socjoterapia, zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyj-
ne, rewalidacja, logopedia, 
korekta wad postawy

›› programy i projekty: 
„Miło w mieście”, „Akade-
mia Bezpiecznego Puchat-
ka”, „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”, szkol-
ny program zdrowotny 
– „Śniadanie daje moc”, 
„Trzymaj formę”, „Uczę 
się bezpiecznie”, „Znamię! 
Znam je?”, „Rowerem po 
Żuławach i Kociewiu”, 
„Hop na rower”, „Bieg po 
zdrowie”

Średnie wyniki testu 
ósmoklasisty w 2021 r.:
›› j. polski: 50 proc.
›› matematyka: 25 proc.
›› j. angielski: 56 proc.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 
im. św. Wojciecha

ul. Armii Krajowej 70 
58 531 65 19
sekretariat@sp8.szkola.tczew.pl 
sp8tczew.superszkolna.pl

dyrektor: Bożena Dudzińska

›› liczba uczniów: 316
›› liczba oddziałów: 19

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: kółko dzienni-
karskie, plastyczne, te-
atralne, terapia ręki

klasy IV–VIII: kółko mate-
matyczne, polonistyczne, 
teatralne, wokalne

›› zajęcia sportowe: szkol-
ne koło sportowe (klasy 
III–VIII), UKS – bilard

›› zajęcia specjalistyczne: 
logopedia, terapia pedago-
giczna, psychologiczna

›› programy i projekty: te-
atrzyk „Kredka”, trening 
umiejętności społecznych, 
projekt edukacji czytelni-
czej „Baśnie, bajki i opo-
wiadania” (oddz. przed-
szkolny, klasy I–III), „Mu-
zyka, taniec, śpiew” (oddz. 
przedszkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. płk. Stanisława Dąbka

ul. M. Konopnickiej 11 
58 531 17 07
sp10tczew@wp.pl 
sp10tczew.edupage.org

dyrektor: Iwona Kardasz

›› liczba uczniów: 709
›› liczba oddziałów: 35
›› klasy profilowane: sportowa 

o profilu lekkoatletycznym

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: przyrodnicze, 
ekologiczne, matematycz-
ne, gier planszowych, ar-
tystyczno-taneczne, pla-
styczne, Klub Przyja-
ciół Zdrowia, Klub Przy-
jaciół Zwierząt, Klub By-
strzaków, gry i zabawy 
sportowe

klasy IV–VIII: gitarowe, 
zumba, chór szkolny, fi-
zyczne, języka polskie-
go, informatyczne, języka 
niemieckiego, biologicz-
ne, geograficzne, przyrod-
nicze, plastyczne, czytel-
nicze, historyczne, spor-
towe, chemiczne, szkolny 
wolontariat, zajęcia przy-
gotowujące do egzaminu 
ósmoklasisty z j. polskie-Fo
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 go, matematyki,  
j. angielskiego

›› zajęcia sportowe: szkol-
ne koło sportowe, zajęcia 
rekreacyjno-sportowe

›› zajęcia specjalistycz-
ne: rewalidacja indywi-
dualna, logopedia, zaję-
cia korekcyjno-kompensa-
cyjne, zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonal-
no-społeczne, gimnastyka 
korekcyjna

›› programy i projekty: 
„Bezpieczny Uczeń” (klasy 
I–III), „Życzliwość”, „Au-
tyzm – wiem, rozumiem”, 
„E jak entuzjazm”, „E jak 
edukacja”, „Piękna na-
sza Polska cała” (klasy I–
III), szkolna akcja „Drze-
wa i krzewy wokół szko-
ły”, „Kartka z kalendarza”, 
ogólnopolskie programy: 
„Czytam z klasą. Lektur-
ki spod chmurki”, „Akade-
mia Bezpiecznego Puchat-
ka” – dla klas I, „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”, Se-
lektywna Zbiórka Surow-
ców Wtórnych, „Owce w 
sieci” – dotyczy zagro-
żeń związanych z bezpie-
czeństwem korzystania 
z Internetu, „Helios dla 
Szkół”, program profilak-
tyczny „Spójrz inaczej”, 
„Lekkoatletyka dla każde-
go”, „Czyściochowa Aka-

demia”, „Owoce i warzywa 
w szkole”, „Mleko w szko-
le”, „Rowerowy maj”, pro-
jekt edukacyjny „Emo-
cja”, kampania „Miło! w 
mieście”

Średnie wyniki testu 
ósmoklasisty w 2021 r.:
›› j. polski: 51 proc.
›› matematyka: 42 proc.
›› j. angielski: 58 proc.
›› j. niemiecki: 44 proc.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 
im Mikołaja Kopernika

ul. Saperska 12 
58 531 59 52
sekretariat@sp11.pl 
sp11tczew.pl

dyrektor: Piotr Kaczmarek

›› liczba uczniów: 798
›› liczba oddziałów: 35

››› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: szachy, zumba, 
warsztaty wokalne, zajęcia 
wyrównawcze

klasy IV–VIII: zumba, sza-
chy, warsztaty wokalne, 
zespół fletowy, zajęcia roz-
wijające z matematyki

›› zajęcia sportowe: szkol-
ny klub sportowy, zaję-
cia sportowe finansowane 
z Powiatowego Centrum 
Sportowego

›› zajęcia specjalistyczne: 
terapia logopedyczna, za-
jęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne, socjoterapia

›› programy i projekty: 
„Spójrz inaczej”, „Szkoła 
odpowiedzialna cyfrowo”, 
„Z kulturą mi do twarzy”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 
im. Bronisława Malinowskiego

ul. Topolowa 23 
58 531 60 70
sekretariat@sp12tczew.pl 
sp12tczew.pl

dyrektor: Lidia Wasielewska

›› liczba uczniów: 1215
›› liczba oddziałów: 51
›› klasy profilowane: sportowa 

o profilu piłka ręczna

›› zajęcia pozalekcyjne:

klasy I–III: koło poloni-
styczne „Wędrówki z po-
ezją i prozą”, matema-
tyczne „Główka pracuje”, 
„Rusz umysł”, koło mate-
matyczno-przyrodnicze, 
polonistyczne, zajęcia pla-
styczno-ruchowe „Zdro-
wym być”, koło przyrodni-
cze „Mały odkrywca”, pla-
styczne ”Sztuczki plastycz-
ne”, „Lubimy tworzyć”, 
„Sprawne ręce”, koło 
gier planszowych, „Mały 
chórek”

klasy IV–VIII: koło progra-
mistyczne, rRobotyka, 
koło przyrodnicze, geogra-
ficzne, języka angielskie-
go, matematyczne, pla-
styczne, historyczne, zaję-
cia rozwijające z j. polskie-
go, j. angielskiego, mate-
matyki, chemii, biologii, 
zajęcia rozwijające zdol-
ności muzyczne

›› zajęcia sportowe:  
szkolne koło sportowe,  
Art Dance – koło ta-
neczne, Aktywny powrót 
uczniów do szkół

›› zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, rewalidacja, 
zajęcia rozwijające zdol-
ności społeczno-emocjo-
nalne, zajęcia logopedycz-
ne, gimnastyka korekcyjna

›› programy i projekty: 

edukacyjne: Uniwersytet 
Dzieci: Ile wiedzy zmie-
ści się w głowie?, Dlaczego 
wszystkie pytania są do-
bre?, Mistrzowie planowa-
nia. Jak zrealizować po-
mysł Los platos de España 
y América Latina, Zdol-
ni z Pomorza – Pomorska 
Liga Zadaniowa, Ekono-
mia na co dzień

profilaktyczne: Z kultu-
rą mi do twarzy, Żyj zdro-
wo i kolorowo, Stawiam 
na siebie, Lekcje z Temi-
dą, ogólnopolski program 
edukacyjny „Trzymaj for-
mę!”, cykliczne zajęcia 
pierwszej pomocy przed-
medycznej „Mały medyk”, 
„Dobrze jemy ze szkołą 
na widelcu”

innowacje pedagogicz-
ne: Moja manufaktura 
piękna, English Challen-
ge – comiesięczne wyzwa-
nia językowe, Paleta Barw 
– przedszkolaki w świe-
cie sztuki, Zaproś mnie 
na swoją lekcję

imprezy integracyjne: Pa-
sowanie na ucznia, Dzie-
ciaki z dwunastki kolędu-
ją z rodzicami, Bal Babci 
i Dziadka, Dzień Otwarty 
Szkoły, Festiwal zdrowia, 
Festyn zdrowia.
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Straż Miejska w styczniu
W 2021 r. zebraliśmy 
5 ton nakrętek

Od 2021 r. zbieramy na-
krętki przeznaczone na 
cele charytatywne. Na-
krętki można wrzucać 
do 5 skarbonek na tere-
nie miasta – przed Urzę-
dem Miejskim, na Czy-
żykowiej, na Os. Garnu-
szewskiego oraz dwie na 
Suchostrzygach. 

W 2021 r. przekazaliśmy 
łącznie 5 ton nakrętek, 
z których skorzystało 5 
osób potrzebujących.

Nakrętki mogą otrzymać 
jednostki organizacyj-
ne, w szczególności sto-
warzyszenia, fundacje 
lub inne zarejestrowa-
ne organizacje, zajmu-
jące się statutowo zbiór-
ką pieniędzy na cele cha-
rytatywne, jak również 
placówki oświatowe lub 
osoby fizyczne, które za-
deklarują przekazanie 
środków uzyskanych ze 
sprzedaży nakrętek na 
konkretne zbiórki, pro-
wadzone przez upraw-
nione do tego podmio-
ty. Warunkiem wzięcia 
udziału w akcji jest wy-
pełnienie i złożenie de-
klaracji do Urzędu Miej-
skiego w Tczewie. 

Po każdorazowym zebra-
niu 200 kg nakrętek, ro-
tacyjnie Zakład Usług 
Komunalnych przeka-
że zebrane nakrętki po-
szczególnym uczestni-
kom akcji, zgłoszonym 
do UM. 

Małgorzata Mykowska

P rezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki ogło-
sił dziewiątą już edycję 

konkursu fotograficznego: 
„Cztery pory roku w Tczewie 
– kalendarz 2023”. Pula na-
gród to 4 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych 
edycjach, zdjęcia powinny 
przedstawiać Tczew w czte-
rech porach roku, pokazywać 
pozytywne zmiany zachodzą-
ce na przestrzeni lat oraz za-
chęcać do odwiedzenia nasze-
go miasta. Zdjęcia nie muszą 
być wykonane w 2022 r., ale 
powinny przedstawiać stan 
aktualny. Zwycięskie prace 
posłużą do wykonania pro-
mocyjnego kalendarza miej-
skiego na 2023 rok.

Konkurs fotograficzny – edycja 2022
Konkurs ma charakter otwarty. 
Prace konkursowe wraz z kar-
tą zgłoszenia należy przesłać 
na adres: sniegula@um.tczew.
pl lub dostarczyć do Urzędu 
Miejskiego (Biuro Rzecznika 
Prasowego) do 14 październi-
ka 2022 r. z dopiskiem „Kon-
kurs fotograficzny”.

Prace konkursowe powinny 
być dostarczone w postaci 
plików cyfrowych o rozdziel-
czości przynajmniej 300 dpi, 
dłuższym boku 45 cm, w stan-
dardzie RGB lub w skali sza-
rości e-mailem lub na elektro-
nicznym nośniku danych. Do-
datkowo można też dołączyć 
odbitki na papierze fotogra-
ficznym w formacie 30×20 
cm. Każdy uczestnik zgłasza 

od 4 do 8 fotografii pozio-
mych, w proporcji 2×3 (4×6), 
uwzględniających wszystkie 
pory roku. Prace konkurso-
we należy oznaczyć imieniem 
i nazwiskiem autora oraz opi-
sem zdjęcia, uwzględniającym 
porę roku, datę i miejsce jego 
wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisa-
nej czytelnie karty zgłosze-
nia. Kartę zgłoszenia i regu-
lamin można pobrać ze stro-
ny internetowej organiza-
tora lub otrzymać w Biurze 
Rzecznika Prasowego Urzę-
du Miejskiego.

›› www.wrotatczewa.pl

W styczniu 2022 r. 
t c z e w s ka  S t ra ż 
Miejska odnotowa-

ła 643 interwencje, w tym 300 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców i przedstawicieli insty-
tucji, 343 – pozostałe, w tym 
zgłoszone przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje wła-
sne strażników.

›› Przewieziono 1 osób z upo-
jeniem alkoholowym – do 
ogrzewalni w Tczewie.

›› Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 46 inter-
wencji własnych oraz 42 
zlecone (przez administra-
cje i mieszkańców osiedli, 
dyżurnych SM), nałożyli 
1 mandat karny w wyso-
kości 20 zł, wystawili 13 
wezwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 4 oso-
by pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskie-
go i Zatorzu dzielnico-
wi podjęli 59 interwen-
cji własnych oraz 41 zle-
conych, nałożyli 6 man-
datów karnych na łączną 

kwotę 600 zł, wystawili 
26 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 25 
osób pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 86 interwencji własnych 
oraz 14 zleconych, nałoży-
li 1 mandat karny na kwo-
tę 100 zł, wystawili 23 we-
zwania dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 23 
osoby pouczyli.

›› Przeprowadzono 10 inter-
wencji dotyczących egze-
kwowania od właścicieli 
psów niezgodnego z prze-
pisami wyprowadzania 

czworonogów i sprząta-
nia po nich. Pouczono 
jedną osobę. skierowano 
1 wniosek o ukaranie do 
sądu. 5-krotnie zgłaszano 
do schroniska informacje 
o psach bez opieki.

›› Przeprowadzono 9 inter-
wencji w ramach Akcji 
Zima, dotyczących m.in. 
nieodśnieżonych i oblo-
dzonych chodników i jezd-
ni.  Uwagi przekazano 
do zarządzających Akcją 
Zima, administracji, spół-
dzielni i wspólnot miesz-
kaniowych oraz właścicie-
li nieruchomości.
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

SPOŁECZEŃSTWO

W tym roku Orkiestra zbiera-
ła środki pod hasłem „Przej-
rzyj na oczy”. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na zapewnie-
nie najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzro-
ku u dzieci.
Wolontariuszy można było 
spotkać na ulicach, przy skle-
pach, kościołach, w Galerii Ko-
ciewskiej. Orkiestra grała też 
w szkołach podstawowych, 
m.in. w SSP 2 i SP 4. Flagami 
WOŚP ozdobione zostały bu-
dynki Urzędu Miejskiego oraz 
rondo przy pl. Piłsudskiego.

Tczewianie nie zawiedli 

30 stycznia trwał jubileuszo-
wy, trzydziesty finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Mimo niesprzyjają-

cej aury, wolontariusze ani 
ofiarodawcy nie zawiedli. 

W samym tylko Tczewie wo-
lontariusze zebrali ponad 112 

tysięcy zł, a do tego doszły 
wpłaty z licytacji, skarbonki 

w sklepach i samodzielne 
wpłaty na konto WOŚP.
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– graliśmy razem z WOŚP

Podobnie jak w poprzednich 
latach w Tczewie działały trzy 
sztaby. Harcerze zebrali blisko 
29 tys. zł, czyli o ponad 2 tys. zł 
więcej niż przed rokiem! Naj-
bardziej skutecznie kwestowa-
ły Ania Richert, Basia Bier-
nacka i Julia Szulc. Sztab po-
wiatowy koordynowany przez 
Sławomira Kussowskiego ze-
brał na terenie gmin powiatu 
tczewskiego ponad 55 tys. zł. 
Ekipa sztabu Macieja Szulce 
zebrała ponad 84 tys. zł. Cały 
czas spływają pieniądze z au-
kcji internetowych.

Od wielu lat miasto Tczew 
wspiera WOŚP pomagając or-
ganizacyjnie lokalnym szta-
bom i przekazując gadżety 
na licytację. Również miej-
skie jednostki i spółki przeka-
zały na licytację karnety na ba-
sen, siłownię, saunę, lodowi-
sko (Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji), bilety na kon-
certy i wydarzenia (Centrum 
Kultury i Sztuki), czy wynajem 
świetlicy na Górkach (Tczew-
skie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego).

– WOŚP to ważna społecz-
na akcja i warto ją wspierać 
– mówi Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa. – Z jej 
efektów od wielu lat korzy-
stają mali pacjenci, również 
nasi mieszkańcy. W tym roku 
na licytację, oprócz wielu in-
nych przedmiotów, przekaza-
łem klucz do miasta. Mam na-
dzieję, że temu, kto wylicyto-
wał klucz, uda się odkryć naj-
piękniejsze i najbardziej ta-
jemnicze zakątki Tczewa, a jest 
ich naprawdę sporo.

Prezydent Tczewa przeka-
zał na licytację także pla-
kat „z przymrużeniem oka” 
nawiązujący do filmu „Fu-
tro z misia”, a do tego obiad 
z bohaterami plakatu – Ner-
wowym i Zielarzem. Plakat 
wylicytowany został za bli-
sko 2 tys. zł, a klucz do mia-
sta za 1125 zł.
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F irma z Barcelony City 
Bike Global S.A. zobo-
wiązała się do urucho-

mienia w 2023 roku systemu 
4,1 tys. rowerów w 16 gmi-
nach Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS): od Władysławowa 
po Tczew. Hiszpański opera-
tor planuje wykorzystać 1000 
rowerów z pierwszego syste-
mu Mevo oraz 3099 nowych 
rowerów włoskiej firmy Va-
imoo, których wcześniejsze 
wersje używane są w Kopenha-
dze i Rotterdamie, a najnow-
sza będzie wdrażana w Sztok-
holmie i na Pomorzu. Umowa 
daje nadzieję na powrót Mevo 
po długiej przerwie.

Podpisana dziś w Europejskim 
Centrum Solidarności umowa 
symbolicznie obrazuje sens 
współpracy metropolitalnej. 
Podpisało ja 16 samorządow-
ców reprezentujących gminy 
biorące udział w projekcie oraz 
realizator systemu – hiszpań-
ska spółka City Bike Global.

– Powrót roweru metropoli-
talnego to spełnienie oczeki-
wań wielu naszych mieszkań-
ców. Pierwsza wersja MEVO, 
chociaż trwała zaledwie kil-
ka miesięcy, zjednała sobie 
ogromne grono zwolenników 
i użytkowników w różnym wie-
ku. Pozostał niedosyt i ogrom-
na nadzieja na wznowienie 
systemu. Czekam z niecier-
pliwością na pierwsze rowe-
ry metropolitalne, które poja-
wią się w Tczewie i innych po-
morskich gminach. To projekt 
skazany na sukces – przekonu-
je Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa.

Podpisanie umowy kończy 
trwające półtora roku postępo-
wanie na system Mevo, które-
go pierwsza edycja funkcjono-
wała od marca do października 

2019 roku. Był to najpopular-
niejszy w Polsce i najbardziej 
innowacyjny w Europie system 
rowerów z napędem elektrycz-
nym, jednak spółka, która zło-
żyła w 2018 roku najkorzyst-
niejszą ofertę nie wywiązała 
się z realizacji umowy.

Ze względu na wielokrotne nie-
dotrzymywanie terminów do-
staw pełnej floty rowerów oraz 
na pogarszającą się sytuację fi-
nansową ówczesnego opera-
tora władze OMGGS podjęły 
w październiku 2019 r. decy-
zję o wypowiedzeniu umowy. – 
Było to dla nas olbrzymie roz-
czarowanie. Tak długo praco-
waliśmy nad systemem, który 
mieszkańcy od razu pokochali. 
Odpowiedzialność za finanse 
publiczne wzięła jednak górę. 
Płacenie operatorowi kolejnej 
transzy pieniędzy oznaczałoby 
wyrzucenie pieniędzy w błoto. 
Analiza sytuacji finansowej, 
którą wtedy zleciliśmy nie po-
zostawiała nam w tym zakre-
sie złudzeń – mówi Michał 
Glaser. – Jakkolwiek najbar-
dziej racjonalna, była to bar-
dzo smutna decyzja.

Spółka, o której mowa jest 
obecnie w stanie upadłości 
a jej spółka-matka (według 
artykułów prasowych sprzed 
roku – zadłużona na ponad 
60 milionów złotych – w re-

strukturyzacji. Dwukrotnie 
też zmieniła w ostatnim cza-
sie właścicieli.

Mevo – reaktywacja
Upadek systemu wzbudził 
wątpliwości, czy innowacyjny 
system rowerów z napędem 
elektrycznym nie jest zbyt ry-
zykowny. Debata na ten te-
mat trwała kilka miesięcy. 
Ostatecznie w wyniku roz-
mów z mieszkańcami w grud-
niu 2019 i styczniu 2020 roku 
podjęto decyzję, aby 3/4 sys-
temu składało się z rowerów 
elektrycznych.

– Rowery z napędem rozko-
chały mieszkańców. To one 
zadecydowały o popularności 
systemu. Zdecydowana więk-
szość uczestników konsultacji 
odrzucała system oparty wy-
łącznie o rowery tradycyjne. 
To, że jedna firma nie pora-
dziła sobie z realizacją umo-
wy nie powinno oznaczać osta-
tecznego przekreślenia całej 
idei! – mówi Igor Dorawa, au-
tor bloga www.facebook.com/
gdanskirowerzysta/

Dlaczego tak długo trzeba 
czekać na wznowienie 

systemu?
Organizatorem systemu jest 
stowarzyszenie samorządów 

OMGGS, do którego należy 
też Tczew. Jako podmiot pu-
bliczny metropolia nie może 
po prostu wybrać sobie firmy 
i uzgodnić z nią ceny. Stowa-
rzyszenie zmuszone jest do ści-
słego podlegania procedurom 
prawa zamówień publicznych, 
które dają potencjalnym wyko-
nawcom możliwość odwołania 
na różnych etapach postępo-
wania. Jedna z firm aż czte-
rokrotnie skorzystała z prawa 
odwoływania się do Krajowej 
Izby Odwoławczej. Co cieka-
we, na ostatnim etapie postę-
powania, nie złożyła ona jed-
nak oferty.

Drugim powodem opóźnień 
jest pandemia Covid, która 
skutecznie zakłóciła między-
narodowe łańcuchy dostaw 
częściami rowerowymi. Za-
mówienie dużej ilości sprzętu 
trwa obecnie trzykrotnie dłu-
żej (i drożej) niż kilka lat temu. 
To właśnie pandemia spowo-
dowała, że w trakcie postę-
powania OMGGS zgodził się 
na wydłużenie (do 14 miesię-
cy) czasu, jaki zwycięska fir-
ma będzie miała na urucho-
mienie pierwszego etapu syste-
mu. Skoro podpisujemy umo-
wę w lutym, to Wykonawca bę-
dzie miał czas do czerwca 2023 
roku na pełne uruchomienie 
systemu w 16 gminach.

OMGGS dołącza do Sztokholmu, 
Podpisaliśmy umowę

Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot
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Nowy operator
Najkorzystniejszą ofertę za 159 
mln zł złożyła spółka City Bike 
Global. Nowy operator pocho-
dzi z Barcelony, jest częścią 
międzynarodowego koncer-
nu Moventia (równoległa ofi-
cjalna nazwa to Marfina), któ-
ry produkuje autobusy i spe-
cjalizuje się w obsłudze usług 
komunikacji miejskiej. Na ca-
łym świecie firma operuje też 
flotą ponad 30 tysięcy rowe-
rów. W zależności od kontrak-
tu, zarządza systemami rowe-
rów elektrycznych, jak i trady-
cyjnych lub łącząc jeden typ ro-
werów z drugim. Firma świad-
czy usługi w Rotterdamie (Ho-
landia), Cambridge, Kette-
ring i Peterborough (Wielka 
Brytania), Francji (Clermon-
t-Ferrand), w Finlandii (Hel-
sinki, Espoo, Vantaa, Tampe-
re), Peru (Lima) oraz Szwecji 
(w Sztokholmie w marcu br. 
uruchomi 5100 rowerów elek-
trycznych). Partnerem City 
Bike Global jest włoski produ-
cent rowerów Vaimoo, produ-
kująca oprócz rowerów specja-
listyczne pociągi techniczne, 
części do satelit kosmicznych 
oraz systemy łączności. Pol-
skim podwykonawcą CBG bę-
dzie obecna od wielu lat na ryn-
ku rowerowym szczecińska fir-
mą Geovelo.

– OMGGS to duża metropolia, 
którą każdego roku odwiedza-
ją dodatkowo dziesiątki tysię-
cy turystów – mówi Jordi Ca-
banas, dyrektor zarządzają-
cy CityBike Global. – Ogrom-
ne zapotrzebowanie na rowe-
ry miejskie, coraz większa po-
pularność komunikacji rowe-
rowej i chęć przysłużenia się 
planecie – to kluczowe czyn-
niki. Poza tym wiemy, że wła-
dze OMGGS są bardzo otwarci 
na współpracę z inwestorami, 
traktują ich po partnersku. To 
czwarta największa metropolia 
w Polsce, przyjazna ekologicz-
nemu transportowi, przyjazna 
ludziom, przyjazna przedsię-

biorcom – dlatego zaintere-
sowaliśmy się tym rynkiem. 
Oczywiście, jako globalna fir-
ma jesteśmy dumni, że może-
my oferować nasze usługi nie 
tylko w nowym mieście, ale 
że jest to nasz pierwszy pro-
jekt w Polsce (CBG uczestniczy 
też w postępowaniu na rower 
metropolitalny w Metropolii 
Grórnośląsko-Zagłębiowskiej), 
to bardzo motywujące w kon-
tekście naszych planów rozwo-
ju na polskim rynku.

Jakie ma być nowe Mevo?

›› Mevo 2.0, w odróżnieniu do 
swojego poprzednika, bę-
dzie systemem mieszanym 
z 4099 rowerami (1000 ro-
werów tradycyjnych i 3099 
z napędem elektrycznym).

›› System będzie składał się 
z 717 stacji (wcześniej było 
ich 660). Nowe stacje poja-
wią się w Kartuzach, Żuko-
wie, Sierakowicach, Prusz-
czu Gdańskim, Władysła-
wowie, a także w dwóch no-
wych gminach, które dołą-
czają do projektu – w Kosa-
kowie i Kolbudach.

›› Punkty ładowania powsta-
ną w każdej gminie. Przy-

szły operator zapewni 51 ta-
kich punktów.

›› Bateria pozwoli na pokona-
nie 100 km przy jej pełnym 
naładowaniu (poprzednio 
rowery miały zasięg 60 km). 
Nowością będzie możliwość 
wypożyczenia i jazdy na ro-
werze elektrycznym z roz-
ładowaną baterią (stawki 
będą liczone jak za rower 
tradycyjny, przy czym rower 
będzie widoczny dla syste-
mu jako ten przeznaczony 
do wymiany lub ładowania 
– co oznacza, że OMGGS 
nie będzie ponosił kosztów 
jego obsługi).

›› Nowe Mevo będzie działa-
ło w sezonie 9+3 – przez 
9 miesięcy 100 proc. floty, 
od grudnia do końca lutego 
50 proc. floty.

›› Do obsługi systemu wyko-
nawca będzie wykorzysty-
wał wyłącznie pojazdy zero-
emisyjne lub rowery cargo. 
Wykonawca będzie również 
zobowiązany do regularnej 
dezynfekcji rowerów, jeże-
li będzie tego wymagać sy-
tuacja pandemiczna.

›› Sposób używania syste-
mu się nie zmieni. Rowery 
IV generacji będzie moż-

Kopenhagi i Rotterdamu
na nowe Mevo

na wypożyczać za pomocą 
aplikacji mobilnej (skano-
wanie kodu QR), urządzeń 
wyposażonych w technolo-
gię NFC lub kart zbliżenio-
wych, a także przez centrum 
kontaktu.

›› Rowery będą posiadać m.in. 
7-biegową przekładnię (tra-
dycyjne) lub 3-biegową (ro-
wery ze wspomaganiem 
elektrycznym) ze zintegro-
wanym hamulcem, opony 
z wkładką antyprzebiciową, 
a także koszyk o pojemności 
min. 10 litrów zabezpiecza-
jący mały bagaż z 5 stron.

›› Do dyspozycji użytkowni-
ków będą 2 rodzaje abona-
mentów: abonament mie-
sięczny za 29,99 zł oraz 
roczny za 259 zł. W ramach 
obu abonamentów będzie 
można każdego dnia sko-
rzystać ze 120 minut jazdy 
na rowerze tradycyjnym lub 
60 minut na rowerze elek-
trycznym. Po wyczerpaniu 
minut z abonamentu, każ-
da minuta na rowerze elek-
trycznym będzie kosztować 
0,2 zł, na tradycyjnym 0,1 zł. 
Jeżeli użytkownik nie zde-
cyduje się na zakup abona-
mentu – będzie mógł wypo-
życzyć rower w taryfie minu-
towej (0,15 zł za minutę jaz-
dy na rowerze tradycyjnym 
i 0,30 zł za minutę na ro-
werze elektrycznym), a tak-
że w taryfie na 48 h za 59 zł 
(do wykorzystania dziennie 
480 minut jazdy na rowe-
rze tradycyjnym i 240 mi-
nut na rowerze elektrycz-
nym). W ramach jednego 
konta będzie można wypo-
życzyć jeden rower.

›› Mevo zostanie zintegrowa-
ne z systemem Fala – czy-
li wspólną dla całego Woje-
wództwa Pomorskiego plat-
formą łączącą komunikację 
publiczną z siecią kolejową, 
co oznacza, że użytkownicy 
Fali w ramach jednej apli-
kacji będą mogli korzystać 
z rowerów Mevo.

››Umowa została podpisana na 6 lat. Do dotychczasowych  
14 samorządów (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz 
Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, 
Puck i Władysławowo) dołączają Kolbudy i Kosakowo.
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Kierowco! Ustąp pierwszeństwa 
rowerzyście 

W ramach akcji informuje-
my kierowców, że przecinając 
przejazd dla rowerów, muszą 
ustąpić rowerzyście. Celem jest 
edukacja w zakresie obowiąz-
ku ustąpienia pierwszeństwa 
rowerzystom.

Bądź jak Superbohater.  
Bądź widoczny

Kampania jest skierowana do 
osób poruszających się na ro-
werach. Tematem kampanii jest 
edukacja w zakresie oświetlenia 
rowerowego jako obowiązkowe-
go elementu podnoszącego bez-
pieczeństwo na drodze.

MIŁO!  
Tydzień Mobilności Aktywnej

Kampania jest realizowana 
w ramach Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Trans-
portu. Jest to wyjątkowy czas 
dla wszystkich osób dbających 
o środowisko i zdrowy tryb ży-
cia, a przede wszystkim po-
pierających ideę racjonaliza-
cji mobilności miejskiej przez 
popularyzację roweru. Działa-
nia związane z tą akcją zostaną 
delegowane na NGO w ramach 

Rowerowe plany na 2022 rok

Infrastruktura
Sieć dróg rowerowych w Tcze-
wie w ostatnich latach się roz-
rosła do 29,75 km. Z roku na 
rok powiększamy sieć tras 
rowerowych. Dzięki więk-
szej spójności sieć tras każdy 
cel podróży będzie w zasięgu 
roweru. 

W tym roku powstaną dwa od-
cinki tras rowerowych. Pierw-
szy to droga rowerowa na 
ul. Żwirki między ul. Armii 
Krajowej oraz Al. Kociew-
ską.  Budowa drogi rowerowej 
w tym miejscu poprawi bezpie-
czeństwo i komfort jazdy ro-
werem dla mieszkańców osie-
dla Suchostrzygi.  Będzie bez-
pieczniej w dojeździe do pra-
cy, szkoły czy sklepu.

Druga inwestycja to trasa 
w ciągu ul. Kolejowej i Po-
morskiej. Całość jest związa-
na z przebudową wiaduktu na 
ul. Nowy Rynek. Jest to ostat-
ni odcinek Wiślanej Trasy Ro-
werowej R-9 w Tczewie. Głów-
ną korzyścią będzie uspraw-
nienie komunikacji pomię-
dzy Osiedlem Staszica a resz-
tą miasta. Bezpieczniej będzie 
również w dojeździe do zakła-
dów zlokalizowanych przy ul. 
Czatkowskiej.

Dzięki zaangażowaniu Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Gdańsku, 
powstanie chodnik i droga ro-
werowa wzdłuż byłej jednost-

ki wojskowej przy DK91 na od-
cinku od ul. Kazimierza Wiel-
kiego do skrzyżowania al. So-
lidarności/ul. Wojska Polskie-
go. Budowa drogi rowerowej 
w tym miejscu ułatwi podróż 
rowerem w kierunku os. Ko-
lejarz, Witosa oraz Bajkowego.

Co w dłużej perspektywie cza-
su? W tym roku wykonamy do-
kumentację projektową prze-
budowy ul. Obrońców Wester-
platte wraz z budową z rondem 
i drogi rowerowej. W przypad-
ku otrzymania dofinansowania 
z funduszy unijnych, planu-
jemy realizację tej inwestycji 
w kolejnych latach realizacja. 
Do nowej perspektywy unijnej 
na lata 2021-2027 zgłosiliśmy 
również drogę rowerową na 
ul. Jagiellońskiej, ul. Jagiełły, 
wymianę nawierzchni na sta-
rym odcinku al. Kociewskiej 
oraz budowę drogi rowerowej 
i chodnika na ul. Malinow-
skiej. W ramach rewitalizacji 
parku Kopernika ze środków 
unijnych planujemy budowę 
drogi rowerowej i przebudo-
wę ciągów pieszych.

Zgłosiliśmy również do po-
wiatu tczewskiego gotowość 
współfinansowania dokumen-
tacji projektowej na budo-
wę drogi rowerowej i remont 
chodnika na ul. 30 Stycznia.

Już od kilkunastu lat tczewianie wspólnie wyruszają we wrześniu na trasę Miejskiego Przejazdu Rowerowego

Kampanie edukacyjno-informacyjne

Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

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

rower.tczew.pl 
facebook.com/mdrtczew

współpracy urzędu z tymi or-
ganizacjami (grant miejski).

Rowerem do Pracy
Konkurs ma na celu promo-
cję roweru jako codziennego 
środka transportu. Pracowni-
cy zatrudnieni w firmach z sie-
dzibą i/lub oddziałami na tere-
nie Tczewa mają szansę zawal-
czyć o gadżety, lepszą kondy-
cję, świeższe powietrze i mia-
sto bez korków. Konkurs „Ro-
werem do Pracy” jest dla nas 
jednym z narzędzi do zmia-
ny zachowań transportowych 
mieszkańców naszego miasta.

MIŁO! w mieście
Kampania edukacyjna mają-
ca na celu zmniejszenie odset-
ka dzieci dowożonych samo-
chodem do przedszkoli i szkół. 
Kampania będzie prowadzona 
w okresie marzec-czerwiec (4 
miesiące) 2022 r. Program edu-
kacyjny polega na prowadzeniu 
zajęć w każdym przedszkolu 
i szkole na podstawie opracowa-
nych scenariuszy oraz nagradza-
niu naklejkami dzieci w okre-
sie marzec-czerwiec za dociera-
nie do i z przedszkoli oraz szkół 
(klasy 0-3) rowerem, hulajnogą, 
pieszo oraz autobusem.
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Małgorzata Mykowska

P rezydent Tczewa przyznał 
nagrody na osiągnięcia 
sportowców i trenerów 

w 2021 r. Tym razem najwięcej 
nagrodzonych sportowców to 
wioślarze KKS Unia Tczew. Za-
wodnicy Unii to złoci medaliści 
wioślarskich Mistrzostw Pol-
ski Młodzików w czwórce po-
dwójnej ze sternikiem chłop-
ców oraz srebrne medalistki 
w tej samej dziedzinie wśród 
dziewcząt.

Nagrody finansowe w wysoko-
ści od 1500 do 2500 zł otrzy-
mało 19 zawodników, zaś na-
grody w wysokości 700 zł – 
6 trenerów. Łączna kwota na-
gród to 41,5 tys. zł.

Nagrodzeni zawodnicy
›› Aleksander Lewandow-

ski – skoki konne przez 
przeszkody, VersoLa Na-
tura Szczecin (I miejsce 
– Mistrzostwa Polski Ju-
niorów – w skokach przez 
przeszkody)

›› Aleksander Mazur – ko-
szykówka – UKS Piątka 
Tczew (III miejsce – Ogól-
nopolska Olimpiada Mło-
dzieży – Radom)

›› Nikodem Wieczorkow-
ski – pływanie, MPK 
Szczecin (III miejsce – 
Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży – Radom)

›› Weronika Ewald – te-
nis ziemny, Rokitki Park 
(I miejsce – Mistrzostwa 
Polski Gra pojedyncza – 
Zielona Góra)

›› Antoni Witka – wio-
ślarstwo KKS Unia 
Tczew (złoty medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w czwórce podwójnej 
ze sternikiem chłopców 
– Poznań)

›› Mateusz Pawełek – 
wioślarstwo, KKS Unia 

Tczew (złoty medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w czwórce podwójnej 
ze sternikiem chłopców 
– Poznań)

›› Miłosz Grzesiński – 
wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (złoty medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w czwórce podwójnej 
ze sternikiem chłopców 
– Poznań)

›› Adam Kowalczyk – 
wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (złoty medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w czwórce podwójnej 
ze sternikiem chłopców 
– Poznań)

›› Natalia Butlewska – 
wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (złoty medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w czwórce podwójnej 
ze sternikiem chłopców 
– Poznań; srebrny medal 
Mistrzostw Polski Młodzi-
ków w czwórce podwójnej 
ze sternikiem dziewcząt 
– Poznań)

›› Otylia Zawitowska  
– wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w jedynce dziewcząt 
– Poznań)

›› Natalia Kmieć – wioślar-
stwo, KKS Unia Tczew 
(srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w jedynce dziewcząt 
– Poznań)

›› Wiktoria Brzoskowska 
– wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w jedynce dziewcząt 
– Poznań)

›› Klaudia Werenczak  
– wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w jedynce dziewcząt 
– Poznań)

›› Zuzanna Lesińska  
– wioślarstwo, KKS Unia 
Tczew (srebrny medal Mi-
strzostw Polski Młodzi-
ków w jedynce dziewcząt 
– Poznań)

›› Konrad Banucha – pię-
ciobój nowoczesny, UKS 
Dwójka Tczew (III miejsce 
– Mistrzostwa Polski do 
lat 14 – Spała)

›› Viktor Borycki – pię-
ciobój nowoczesny, UKS 
Dwójka Tczew (I miejsce 
– Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych U14 
–Władysławowo)

›› Daria Górska – tenis 
ziemny, CKT Grodzisk 
Mazowiecki (I miejsce – 
Mistrzostwa Polski gra po-
jedyncza – Stalowa Wola, 
I miejsce – Mistrzostwa 
Polski gra podwójna HMP 
Juniorów – Zielona Góra, 
I miejsce w drużynowych 
Mistrzostwach Polski Ka-
detek Gdańsk)

›› Nathaniel Chabowski  
– pływanie, UKS Żabianka 
Gdańsk (II miejsce – Zi-
mowe Mistrzostwa Junio-
rów – Lublin)

›› Kacper Wielewicki  
– trójbój siłowy, Klub 
Sportów Siłowych Tczew 
(I miejsce – Mistrzo-
stwa Świata, II miej-
sce Mistrzostwo Polski 
– Zalesie).

Wyróżnienie
›› Gabriela Chabowska  

– pływanie, UKS Żabianka 
Gdańsk (I, II i III miejsce 
– Międzynarodowe Mi-
strzostwa Warmii i Mazur 
– Olsztyn.)

Nagrodzeni trenerzy
›› Sergii Mykliailov – tre-

ner Weroniki Ewald
›› Karol Arczewski – tre-

ner wioślarek KKS Unia 
Tczew

›› Mateusz Wojciechow-
ski – trener wioślarki KKS 
Unia Tczew

›› Mateusz Grubich – tre-
ner wioślarzy KKS Unia 
Tczew

›› Mariusz Marut – trener 
pięcioboju nowoczesnego 
UKS Dwójka Tczew

›› Rafał Górski – trener Da-
rii Górskiej (tenis ziemny)

Dodatkowo „czek” na 1000 zł 
otrzymały piłkarki nożne z Po-
goni Tczew za zdobycie złote-
go medalu Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w futsalu U19 
kobiet.

Nagrody prezydenta Tczewa  
dla zawodników i trenerów

Zawodniczki Pogoni Tczew – złote medalistki Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w futsalu U19 kobiet
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Dla kogo?
Uprawnieni do dofinansowa-
nia muszą spełnić łącznie na-
stępujące warunki:

›› j e s t  w ł a ś c i c i e l e m  l u b 
współwłaścicielem budyn-
ku mieszkalnego jedno-

rodzinnego lub wydzielo-
nego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą,

›› przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka 
jej gospodarstwa domo-
wego wskazany w zaświad-
czeniu wydawanym zgod-
nie z art. 411 ust. 10 ustawy 
– Prawo ochrony środowi-
ska, nie przekracza kwoty: 
900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym, 1 260 zł 
w gospodarstwie jedno-
osobowym, lub ma usta-
lone prawo do otrzymy-
wania zasiłku stałego, za-
siłku okresowego, zasiłku 
rodzinnego lub specjalne-
go zasiłku opiekuńczego, 
potwierdzone w zaświad-
czeniu wydanym na wnio-
sek Beneficjenta, przez 

Program Czyste Powietrze
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie za-
wierający wskazanie ro-
dzaju zasiłku oraz okresu, 
na który został przyzna-
ny. Zasiłek musi przysłu-
giwać w każdym z kolej-
nych 6 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających 
miesiąc złożenia wnio-
sku o wydanie zaświad-
czenia oraz co najmniej 
do dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej, przez osobę, która przed-
stawiła zaświadczenie o prze-
ciętnym miesięcznym docho-
dzie na jednego członka jej go-
spodarstwa domowego, roczny 
jej przychód, z tytułu prowa-
dzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej za rok kalen-
darzowy, za który ustalony zo-

Od 25 stycznia 2022 r. 
obowiązuje nowa wersja 

programu „Czyste Powietrze”. 
Wprowadzony został trzeci 

Najwyższy Poziom Dofinan-
sowania – do 90 proc., ale 

nie więcej niż 69 000 zł. 

ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, 
WENTYLACJA

Podstawowy poziom dofinansowania  
– do 30 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania  
– do 37 000 zł

Najwyższy poziom dofinansowania  
– do 69 000 zł

Lp. Nazwa kosztu
Procent faktycznie  

poniesionych 
kosztów

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

Procent faktycznie  
poniesionych 

kosztów
Maksymalna kwota 

dotacji (zł)
Procent faktycznie  

poniesionych 
kosztów

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50 % 10 000 75 % 15 000 90 % 18 000

2 Pompa ciepła powietrze/woda 30 % 9 000 60 % 18 000 90 % 27 000

3 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 45 % 13 500 60 % 18 000 90 % 27 000

4 Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30 % 3 000 60 % 6 000 90 % 9 000

5 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 45 % 20 250 60 % 27 000 90 % 40 500

6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30 % 4 500 60 % 9 000 90 % 13 500

7 Kotłownia gazowa 45 % 6 750 75 % 11 250 90 % 13 500

8 Kocioł olejowy kondensacyjny 30 % 4 500 60 % 9 000 90 % 13 500

9 Kocioł zgazowujący drewno 30 % 6 000 60 % 12 000 90 % 18 000

10 Kocioł na pellet drzewny 30 % 6 000 60 % 12 000 90 % 18 000

11 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45 % 9 000 60 % 12 000 90 % 18 000

12 Ogrzewanie elektryczne 30 % 3 000 60 % 6 000 90 % 9 000

13 Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej 
wody użytkowej 30 % 4 500 60 % 9 000 90 % 13 500

14 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30 % 5 000 60 % 10 000 90 % 13 500

15 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50 % 5 000 50 % 5 000 90 % 9 000

MAKSYMALNE DOTACJE DLA WYBRANYCH KATEGORII KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH W W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY 
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

DLA MIESZKAŃCÓW TCZEWA

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 

bezpłatne konsultacje 
stacjonarne i złożenie wniosku 

– tylko po wcześniejszym 
umówieniu spotkania

Opracował:
Krystian Jendrzejewski
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– wyższy próg dofinansowania
stał przeciętny miesięczny do-
chód wskazany w zaświadcze-
niu, nie przekroczył dwudzie-
stokrotności kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę 
określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązują-
cym w grudniu roku poprze-
dzającego rok złożenia wnio-
sku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamie-
rza złożyć wniosek o przyzna-
nie najwyższego poziomu do-
finansowania do WFOŚiGW, 
powinna uzyskać od Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Tczewie zaświadcze-
nie o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przy-
padającego na jednego człon-
ka jej gospodarstwa domowe-
go albo zaświadczenie o usta-
lonym prawie do otrzymywa-
nia zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzin-
nego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego. Zaświadczenie 
powinno być wydane najpóź-
niej w dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Wnioski
Wnioski o dofinansowanie 
można składać poprzez serwis 
gov.pl (wymagana wyłącznie 
forma elektroniczna z podpi-
sem zaufanym lub kwalifiko-
wanym), lub aplikację inter-
netową, tj. Portal Beneficjen-
ta dostępny na stronie interne-
towej właściwego WFOŚiGW – 
konieczne dostarczenie rów-
nież wersji papierowej wnio-
sku z wymaganymi podpisami.

Kto może skorzystać?
Właściciel lub współwłaści-
ciel jednorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego, lub wydzie-
lonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

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 stycznia 2022 r. nie ma już 
możliwości otrzymania dofi-
nansowania do kotła na węgiel.

Ile?
Dotacja może wynosić: do 
30 000 zł dla podstawowe-
go poziomu dofinansowania 
i 37 000 zł dla podwyższone-
go poziomu dofinansowania 

i 69 000 zł dla najwyższego po-
ziomu dofinansowania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
I KALKULATOR DOFINANSOWANIA:

›› www.czystepowietrze.gov.pl
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Rok 2021 był kolejnym 
trudnym rokiem dla 
działań proekologicz-

nych związanych z selektyw-
ną zbiórką surowców. W szko-
łach i przedszkolach, pomi-
mo utrudnień i przestojów 
związanych z epidemią, kon-
tynuowano selektywną zbiór-
kę. Ze względów sanitarnych 
w większości przedszkoli za-
przestano zbiórek. Uzyskane 
wyniki opierają się na surow-
cach samodzielnie dostarczo-
nych do PSZOK przez rodzi-
ców. Uczestnikami progra-
mów odpadowych nadal pozo-
stały wszystkie szkoły podsta-
wowe Gminy Miejskiej Tczew, 
Zespół Szkół Katolickich, Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
„Nauka” oraz niektóre przed-
szkola. Koordynatorem pro-
gramów edukacyjnych oraz 
zbiórki była Pracownia Eduka-
cji Ekologicznej Urzędu Miej-
skiego w Tczewie we współ-
pracy z Zakładem Utylizacji 
Odpadów Stałych. Tradycyj-
nie realizowane były wielolet-
nie programy związane z pro-
mowaniem selektywnej zbiór-
ki odpadów: „Moje miasto bez 
odpadów”, „Recykling w mojej 
szkole”, „Zielone zakupy”, „Za-
kręcona – Odkręcona”, „Lider 
segreguje i odzyskuje”.

Placówki oświatowe Tcze-
wa nadal przyczyniają się do 
zmniejszenia strumienia od-
padów trafiających do po-
jemników miejskich prowa-
dząc selektywną zbiórkę róż-
nych frakcji „czystych” surow-
ców, które trafiają do Zakła-
du Utylizacji Odpadów Sta-
łych. Pomimo utrudnień, ja-
kie przyniosła ze sobą pande-
mia i spadku wyniku suma-
rycznego, cztery szkoły wy-
raźnie zwiększyły swój wynik 
na jednego ucznia. W pozo-
stałych szkołach i przedszko-
lach nastąpił wyraźny spadek. 
W efekcie suma surowców ze-
branych we wszystkich pro-
gramach odpadowych okazała 
się niższa niż w ostatnich pię-
ciu edycjach z rzędu, ale dużo 
wyższa niż przed 2015 rokiem, 
kiedy to rozpoczęła się współ-
praca z ZUOS w tym zakresie.

Moje miasto bez odpadów
W XX edycji programu „Moje 
miasto bez odpadów” odzyski-
wano papier oraz butelki pla-
stikowe po napojach typu PET. 
Najlepszy wynik w zbiórce ma-
kulatury uzyskała Szkoła Pod-
stawowa nr 10 tj. 45,67 kg na 
ucznia. Szkoła Podstawowa 
nr 12 zebrała aż 35,04 kg na 
ucznia. W czołówce znalazła się 
również Szkoła Podstawowa 
nr 1 z wynikiem 32,92 kg na 
ucznia (wykres nr 1).

Zbiórka plastiku (butelek typu 
PET) w omawianym roku 
utrzymała tendencję spadko-
wą. Tegoroczny wynik stano-
wi 41 proc. ubiegłorocznego. 
Tym razem najwięcej udało 
się zebrać Szkole Podstawo-
wej nr 10, bo aż 0,25 kg na 
ucznia (wykres nr 2).

Najwięcej surowców wtórnych 
w programie „Moje miasto bez 
odpadów” zebrała w sumie 
Szkoła Podstawowa nr 10. 
Również wynik w przelicze-
niu na 1 ucznia był w tej szko-
le najwyższy.

Najaktywniejszym przedszko-
lem w tym programie była 
„Jarzębinka”. W 2021 roku 
w programach odpadowych 
wzięły udział tylko 3 przed-
szkola, a ich udział w całkowi-
tej sumie zebranych surowców 
wyniósł 3,6 proc.

Zakręcone – Odkręcone
Największy spadek odnotowa-
no w zbiórce nakrętek z opa-

kowań plastikowych. W XIX 
edycji „Zakręcone – Odkrę-
cone” w szkołach i przed-
szkolach pozyskano ich pra-
wie 1,94 mln szt., co stanowi 
74 proc. wyniku z roku 2020. 
Najlepszy wynik w statysty-
kach szkół osiągnęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 2,49 kg 
na 1 ucznia. W czołówce znala-
zły się również Szkoła Podsta-
wowa nr 4 z wynikiem 1,78 kg 
na 1 ucznia oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 10 – 1,22 kg na 
ucznia (wykres nr 3).

Duży spadek nastąpił rów-
nież w przedszkolach. W tym 
konkursie najwięcej w prze-
liczeniu na 1 dziecko zebra-
no w przedszkolu „Jarzębin-
ka” – 8,26 kg, które tradycyj-
nie przekazało swoje nakrętki 
na cele charytatywne.

W 2021 roku odzyskano w su-
mie 5,4 ton plastikowych 
nakrętek.

Recykling w mojej szkole
W ramach XIX edycji progra-
mu „Recykling w mojej szko-
le” niektóre szkoły zbierały od-
pady niebezpieczne dla śro-
dowiska tj. baterie. Zebrano 
w sumie 2009 kg baterii czy-
li nastąpił wzrost aż o 70 proc. 
w stosunku do ubiegłoroczne-
go wyniku. Baterie były zbie-
rane przez 10 szkół i 2 przed-
szkola. W tej kategorii pierw-
szą pozycję zajęła Szkoła Pod-
stawowa nr 1 z wynikiem 1,31 
kg na ucznia. Duże wyniki osią-
gnęły również Szkoła Podsta-

wowa nr 10 – 0,88 kg oraz 
Szkoła Podstawowa nr 4 – 
0,76 kg baterii w przeliczeniu 
na ucznia (wykres nr 4).

Podsumowanie
Najlepsze wyniki we wszyst-
kich wyżej wymienionych pro-
gramach i konkursach (po zsu-
mowaniu i uśrednieniu wyni-
ków na 1 ucznia) oraz dolicze-
niu odpadów, które trafiły do 
prywatnych odbiorców, uzy-
skały: Szkoła Podstawowa nr 
10, Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa  nr 12 oraz 
Szkoła Podstawowa nr 4 (wy-
kres nr 5). Wśród przedszkoli 
najlepsze wyniki w selektyw-
nej zbiórce odpadów uzyska-
ło przedszkole „Jarzębinka”.

W stosunku do ubiegłego 
roku nastąpił spadek odzy-
skanej makulatury o 13 proc. 
W przypadku plastiku PET 
i nakrętek spadek wyniósł aż 
26 proc. Zebrane w tym roku 
baterie do recyklingu ważyły 
o 70 proc. więcej w stosunku 
do roku ubiegłego. Tegorocz-
ny sumaryczny wynik wszyst-
kich programów odpadowych 
stanowi 87 proc. ubiegłorocz-
nego. Efektywność selektyw-
nej zbiórki surowców wtór-
nych w jednostkach oświato-
wych, na przestrzeni kilku lat 
obrazuje wykres nr 6.

Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej dziękuje dzieciom, mło-
dzieży, rodzicom, szkolnym 
koordynatorom oraz nauczy-
cielom za duże zaangażowa-
nie w zbiórkę surowców prze-
znaczonych do odzysku i recy-
klingu. Zapraszamy placówki 
oświatowe oraz mieszkańców 
Tczewa do udziału w selektyw-
nej zbiórce odpadów w 2022 
roku. Informujemy również, 
że wszystkie programy odpa-
dowe prowadzone we współ-
pracy z ZUOS w Tczewie w bie-
żącym roku są kontynuowane 
w dotychczasowym zakresie.

Pracownikom Zakładu Utyliza-
cji Odpadów Stałych dziękuje-
my za współpracę z placówka-
mi oświatowymi.

Anna Peichert

Programy odpadowe w tczewskich

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny 
zebrały 141,592 Mg surowców wtórnych, z czego 96,43 proc. zebrały szkoły

ROK PAPIER PLASTIK BATERIE RAZEM Mg

Kod 15 01 01  15 01 02  20 01 34

2016 154,264 17,982 1,099 173,337

2017 203,297 17,780 1,836 222,913

2018 206,362 16,557 2,242 225,161

2019 193,594 16,484 2,938 213,017

2020 155,060 7,344 1,186 163,590

2021 134,178 5,405 2,009 141,592
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placówkach oświatowych w 2021 r.

EKOLOGIA

WYKRES NR 6
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w jednostkach oświatowych 
Tczewa, prowadzonej w latach 2012-2020 [w tonach]

WYKRES NR 1
Makulatura wynik w kg w przeliczeniu na 1 ucznia

WYKRES NR 2
Zbiórka plastiku typu PET w szkołach w kg 
w przeliczeniu na 1 ucznia

WYKRES NR 3
Zbiórka nakrętek w szkołach  
w kg w przeliczeniu na 1 ucznia

WYKRES NR 4
Zbiórka baterii w szkołach i przedszkolach 
w kg w przeliczeniu na 1 ucznia

WYKRES NR 5
Zbiórka surowców wtórnych w 2021 r. w szkołach  
i przedszkolach – wynik w kg w przeliczeniu na 1 dziecko
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Kilkadziesiąt zdjęć Sucho-
strzyg, autorstwa Stanisła-
wa Zaczyńskiego, znajduje się 
w zbiorach Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. Aleksandra 
Skulteta w Tczewie. Zostaną 
one zaprezentowane w Filii nr 
3 tczewskiej książnicy przy ul. 

Jagiełły 8 w ramach przygoto-
wywanej ekspozycji stacjonar-
nej, jak również w formie wy-
stawy online na stronie Skarb-
nicy – Tczewskiej Biblioteki 
Wirtualnej. By wystawa mogła 
powstać i cieszyć oko zarów-
no czytelników, jak i internau-

tów, pracownicy MBP zwraca-
ją się do mieszkańców Tczewa 
z prośbą o udostępnienie pry-
watnych fotografii, materiałów 
archiwalnych oraz pamiątek 
rodzinnych, które nawiązują 
do historii Suchostrzyg.

– Wiele ciekawych zdjęć po-
siadają mieszkańcy w swoich 
rodzinnych zbiorach – mówi 
Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie. – Często są to zdję-
cia pokazujące tczewian przed 
blokami, na terenie placów za-
baw czy na tle nieistniejących 
już sadów, działek ogrodni-
czych. Zachęcamy do podzie-
lenia się swoimi pamiątkami. 
Niektórzy przekazują nam 
swoje pamiątki tylko do zeska-
nowania, ale są też tacy, którzy, 
w trosce o swoje domowe ar-
chiwa, przekazują je do naszej 
pełnej pieczy, wierząc, że u nas 
będą one lepiej przechowy-
wane niż w domu. Fotografie 
mieszkańców mają szansę tra-
fić na wystawę, którą będzie-
my eksponować w bibliotece 
osiedlowej na Suchostrzygach.

W 1992 roku Rada Miej-
ska ustanowiła 30 
stycznia Dniem Tcze-

wa. Od tego momentu mija do-
kładnie 30 lat! Z tej okazji zachę-
camy Państwa do zapoznania się 
z ponad czterdziestoma fotogra-
fiami, autorstwa Stanisława Za-
czyńskiego, opublikowanymi na 
stronie Skarbnicy – Tczewskiej 
Biblioteki Wirtualnej. 

Tczewska książnica, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
czytelników, każdego dnia pu-
blikuje na stronie interneto-
wej Skarbnicy różnego ro-
dzaju materiały historyczne: 
druki ulotne, archiwalia, karty 
pocztowe z przełomu wieków, 
fotografie, mapy katastralne, 
dokumenty życia społeczne-
go, itd. Są to tak zwane zbiory 
specjalne, przez ponad 30 lat, 
gromadzone przez Sekcję Hi-
storii Miasta Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tczewie. 

Obecnie biblioteczna Skarb-
nica liczy już ponad 2380 
obiektów!

Dzień Tczewa w latach 1995-2010 
Wystawa online na stronie Skarbnicy

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

skarbnica.tczew.pl
facebook.com/

skarbnicatczewska

›› skarbnica.tczew.pl/tag/wystawa_30-stycznia/

Biblioteka prosi o zdjęcia i pamiątki z Suchostrzyg

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

M iejska Biblioteka Pu-
bliczna w Tczewie 
przygotowuje wysta-

wę w bibliotece na Suchostrzy-
gach przy ulicy Jagiełły 8. Bę-
dzie dotyczyła historii osiedla. 
Apelujemy o podzielenie się 
z nami swoimi zbiorami, pa-
miątkami z archiwów rodzin-
nych i albumów.

MATERIAŁY, FOTOGRAFIE, DOKUMENTY 
PRZEKAZYWAĆ MOŻNA DO: 

›› Biblioteka na Suchostrzygach 
ul. Jagiełły 8

 572 779 193
›› Sekcja Historii Miasta Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Tczewie 
ul. Kościuszki 2 

 572 779 199 
 shm@biblioteka.tczew.pl

Dawniej wieś włościańska, powstała 
w wyniku rozparcelowania dóbr 
rycerskich. Współcześnie największe 
tczewskie osiedle z trzema szkoła 
podstawowymi, dwoma kościołami 
parafialnymi, siecią dróg rowerowych, 
terenami służącymi do wypoczynku 
i rekreacji oraz zabudową mieszkaniową, 
której początki sięgają lat 70. ubiegłego 
wieku. A do tego przedszkola, ośrodki 
zdrowia, baza noclegowa, kilka komplek-
sów handlowych, biblioteka… O jakim 
miejscu mowa? Oczywiście o Osiedlu 
Suchostrzygi, które obecnie zamieszkuje 
około 20 tysięcy tczewian!

W miejscu dzisiejszych bloków na terenie 
tzw. Suchostrzyg II zaledwie przed kil-
kudziesięciu laty rozciągały się pola, łąki 

oraz sady. Stopniowo zaczęto wypełniać 
tę przestrzeń budynkami wielorodzin-
nymi, przystąpiono do wytyczania 
osiedlowych ulic, wzniesiono pierwsze 
obiekty użyteczności publicznej. 
Wielu miejsc, które pamiętają zarówno 
starsi, jak i nieco młodsi mieszkańcy 
miasta, nie ma już na mapie tczewskich 
Suchostrzyg.

Kombinat Ogrodniczy Malinowo, Zakład 
Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji 
Rolnictwa (tzw. zakład doświadczalny), 
przychodnia dziecięca przy ulicy Armii 
Krajowej, „pałac ślubów” (jeszcze do 
roku 2016 znajdujący się w sąsiedztwie 
targowiska miejskiego Manhattan), 
boisko popularnie zwane Saharą – to 
tylko niektóre spośród nich…

SUCHOSTRZYGI
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Fabryka Sztuk oraz Mazur-
ska Fundacja Sztuki Art 
Progress zapraszają na 

wystawę osiemnastowiecznych 
grafik Daniela Chodowieckie-
go. Wystawa jest prezentowa-
na w kamienicy Fabryki Sztuk 
przy ul. Podmurnej 15 do 28 
kwietnia 2022 r. 

Wystawa prezentuje dwa słyn-
ne cykle Chodowieckiego: ilu-
stracje wykonane techniką 
akwaforty do czterotomowego 
elementarza Johannesa Base-
dowa oraz cykl rysunków po-
wielonych w technice helio-
grawiury z podróży do rodzin-
nego Gdańska. Na ekspozycji 
przedstawiono także ilustracje 
powstałe do podręcznika Jo-
hanna Siegmunda Stoya oraz 
do utworów literatury pięknej 
Goethego, Cervantesa i Szek-
spira. Grafiki pochodzą z ko-
lekcji Dariusza Matyjasa.

Daniel Chodowiecki był bacz-
nym obserwatorem. Potrafił 
niezwykle trafnie zapamiętać 
i odtworzyć daną sytuację. Na 
swoich pracach z podróży do 
Gdańska przedstawił cały prze-
gląd mieszkańców osiemna-
stowiecznego miasta nad Mo-
tławą – od ulicznej biedoty po 

duchownych katolickich i pro-
testanckich, kupców, burmi-
strzów i bankierów. Na uwagę 
zasługują również scenki rodza-
jowe prezentujące m.in. miesz-
czańską rodzinę wsiadającą do 
powozu, szlachcica w kontuszu 
podkręcającego wąsa w koście-
le katolickim, bankiera liczące-
go pieniądze czy młodą kobie-
tę całującą dłoń duchownego.

Z kolei wspomniana publika-
cja Johanna Bernharda Base-

dowa zawiera 100 rytowanych 
w miedzi tablic Chodowieckie-
go. Wykorzystywane podczas 
lekcji pozwalały dzieciom po-
znawać wszystkie dziedziny 
życia – od wesołych zabaw aż 
po szczegółowe przedstawienia 
zawodów. Właśnie w tej publi-
kacji Chodowiecki upamiętnił 
typowy polski zaprzęg z XVIII 
w. – sanie w kształcie łabędzia. 

na podstawie m.in.  
www.gdansk.pl

FABRYKA SZTUK

Tczew, ul. Podmurna 15  
(wejście od ul. Łaziennej)

›› poniedziałek-piątek godz. 8.00-18.00
›› soboty, niedziele, święta  

godz. 10.00-16.00
›› ostatnie wejście:  

45 minut przed zamknięciem
›› dystans, dezynfekcja, maseczki, 

limit zwiedzających

wstęp bezpłatny

Ilustracja Daniela Chodowieckiego z „Elementarza dla młodzieży i jej przyjaciół” 
Johanna Bernharda Basedowa, kolekcja Dariusza Matyjasa

DANIEL CHODOWIECKI (1726-1801) 

urodzony w Gdańsku znakomity 
rysownik, grafik, malarz, miniatu-
rzysta, który miał zostać… kupcem. 
Malarstwa miniaturowego nauczył 
się w Berlinie – mieście, z którym 
związał się zawodowo i prywatnie, 
zachowując świadomość polskiego 
pochodzenia. W wieku 71 lat został 
dyrektorem tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych. Już za życia zdobył 
uznanie i sławę. Obecnie znanych 
jest ponad 2 tys. jego prac znajdu-
jących się w zbiorach muzealnych i 
prywatnych. Często podróżował.  
Z podróży do Gdańska w 1773 r. 
pozostawił pamiętnik i album 
rysunków. 

Grafiki Chodowieckiego w Tczewie

W Światowym Dniu Ko-
ciewia, czyli 10 lute-
go, odbyła się pierw-

sza publiczna prezentacja zeszy-
tu ćwiczeń o naszym regionie, 
których wydawcą jest Fabryka 
Sztuk. Etnolożka Kamila Gill-
meister była odpowiedzialna za 
warstwę merytoryczną, a Alek-
sandra Ujazdowska stworzyła 
layout publikacji. 

W zeszycie ćwiczeń znalazło 
się 37 zadań, głównie z zakresu 
etnografii. Można kolorować, 
rozwiązywać rebusy i krzyżów-
ki, przechodzić labirynty, od-
szukiwać zaginione słowa gwa-
rowe. Autorkom zależało na 

przybliżeniu tematów, które są 
rzadko poruszane, jak: budow-
nictwo ludowe, wystój wnętrz 
czy wierzenia ludowe. Czytel-
nicy znajdą także zadania, w 
których wykażą się wiedzą o 
wielkanocnych i bożonarodze-
niowych zwyczajach. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć kil-
ku pytań o strój i haft. Aneks 
do zeszytu ćwiczeń stanowią 
papierowe postacie chłopca 
i dziewczynki, które można 
wyciąć i ubrać w strój kociew-
ski. Przez cały zeszyt przewija 
się postać fabrycznej maskot-
ki, czyli koci koci… Kociewia-
ka, szukającego chabrów, któ-
re sam zapodział. 

Zeszyt ćwiczeń o Kociewiu
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