
NOWY WIADUKT MIĘDZY UL. NOWY RYNEK I KOLEJOWĄ, REMONT KOLEJNEGO ODCINKA  
UL. STOCZNIOWCÓW, BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO I ROKICKIEJ, ROZBUDOWA 
SPORTOWEJ „DWÓJKI”, NOWE ŚCIEŻKI ROWEROWE I TERENY ZIELONE, PRZYGOTOWANIE 
DOKUMENTACJI , KTÓRE BĘDĄ PODSTAWĄ KOLEJNYCH INWESTYCJI, W TYM REWALORYZACJI 
ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO – TO TYLKO NIEKTÓRE ZADANIA ZAPLANOWANE NA 2022 ROK. 
RADNI PRZYJĘLI UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ JEDNOGŁOŚNIE. 
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16 Rok 2022 – Rokiem Józefa 
Wybickiego

Budżet Tczewa  
na 2022 rok jednogłośny

4

Rok 2021 w Tczewie  
– więcej ślubów, ale mniej dzieci

12

Wyróżnienia Rady Miejskiej 
w Tczewie

14

6-7 Inwestycje

Mieszkasz i płacisz podatki  
w Tczewie – Karta Mieszkańca  
jest dla Ciebie

5

W galerii Henryka Kudzio17
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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 
Łukasz Brządkowski
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
Malwina Majkowska

11 Konkurs fotograficzny  
prezydenta Tczewa – edycja 2022

Będzie łatwiej zaparkować – płatne 
miejsca postojowe także w Tczewie

9

Dodatek osłonowy 
– nowe zadanie gminy

15

Komunikacja 
w Pomorskiem

20-21

W NUMERZE

30 Stycznia 
– Dzień Tczewa
Dzień 30 stycznia, od 1992 r. 
obchodzimy jako Dzień Tcze-
wa. Jest to pamiątka wkro-
czenia do miasta w 1920 r. 
Błękitnej Armii gen. Józe-
fa Hallera i powrotu Tczewa 
do Polski.

Z tej okazji, prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki oraz 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Zenon Drewa zaprasza-
ją na uroczystości rocznico-
we, które odbędą się w nie-
dzielę, 30 stycznia br.

W programie:

›› godz. 11.30  
 widowisko historyczne 
„Tczew 1920” ,  
pl. Hallera

›› godz. 12.30  
msza św. w intencji Mia-
sta i Mieszkańców,  
kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Św.

›› o godz. 13.30  
– uroczysta sesja  
Rady Miejskiej,  
Centrum Kultury i Sztuki, 
ul. Kard. Wyszyńskiego 10

›› godz. 18.00  
koncert Orkiestry Kame-
ralnej Progress, Centrum 
Kultury i Sztuki, ul. Kard. 
Wyszyńskiego 10.

Wydarzenia towarzyszące:

›› 28 stycznia, godz. 18.00  
otwarcie Galerii Henryka 
Kudzio, Fabryka Sztuk,  
ul. 30 Stycznia 4

›› 30 stycznia 
gra miejska, Fabryka 
Sztuk.

10 Strażnicy i policjanci kontrolują 
noszenie maseczek

Tczewskie trojaczki  
z wizytą u prezydenta

13

Aktualnie trwa rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Gdańskiej
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Fot. Marek Krzyżanowski

Zapraszamy do udziału w 9. edycji konkursu 
fotograficznego „Cztery pory roku w Tczewie 
– kalendarz 2023”
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S traż Miejska w Tczewie 
otrzymała samochód 
elektryczny Kia Soul, 

który będzie służył głównie do 
patroli ekologicznych, w tym 
kontroli tego, czym palimy 
w piecach.

21 grudnia prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki ofi-
cjalnie przekazał strażnikom 
kluczyki do nowego samo-
chodu. Przy okazji zaprezen-
towano również inne samo-
chody elektryczne zakupione 
w 2021 r. przez miejskie jed-
nostki i spółki – melex Zakła-
du Usług Komunalnych oraz 
dwa samochody osobowe Za-
kładu Utylizacji Odpadów Sta-
łych i jeden – Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Od 2023 
r. po Tczewie ma jeździć 8 au-
tobusów miejskich napędza-
nych energią elektryczną.

Strażnicy patrolując miasto 
będą interweniować przede 
wszystkim w takich sytuacjach 
jak nielegalne spalanie odpa-
dów, podrzucanie śmieci czy 
zaśmiecanie terenów zielo-
nych. Wkrótce eko-patrol Stra-
ży Miejskiej zostanie wyposa-

żony również w specjalistyczny 
dron służący do monitoringu 
jakości powietrza. Urządzenie 
będzie swego rodzaju latają-
cym laboratorium, które mie-
rzyć będzie kluczowe parame-
try jakości powietrza na tere-
nie miasta, ma również pełnić 
funkcję prewencyjną. Stan mo-
nitorowania jakości powietrza 
w Tczewie jest bardzo istot-
ny nie tylko z uwagi na duże 
natężenie ruchu oraz na uży-
wanie paliw stałych do ogrza-
nia domów. W Tczewie funk-
cjonuje sporo dużych przed-

siębiorstw, również tych, któ-
re w procesie produkcji wyko-
rzystują materiały niebezpiecz-
ne. Według spisu Urzędu Mia-
sta takich firm na terenie Tcze-
wa jest aż 16. Straż Miejska cy-
klicznie otrzymuje zgłoszenia 
dotyczące wydobywających 
się nieprzyjemnych zapachów 
z ośrodków fabrycznych.

Największym jednak proble-
mem obniżającym jakość po-
wietrza w Tczewie są paleni-
ska gospodarstw domowych.

Małgorzata Mykowska

Sylwester i Nowy Rok to to 
wielki stres dla zwierząt, 
dlatego w tym roku mia-

sto Tczew nie zorganizowało 
pokazu fajerwerków – zamiast 
puszczać z dymem tysiące zło-
tych, wsparliśmy czworonogi. 
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał tczewskie-
mu schronisku dla zwierząt ok. 
120 kg specjalistycznej karmy 
– przeznaczonej głównie dla 
zwierząt starych i schorowa-
nych oraz inne smakołyki dla 
zwierzaków.

Małgorzata Mykowska

Karma dla zwierząt zamiast 
fajerwerków

Straż Miejska ma elektryczny 
samochód do eko-patroli Ogłoszenia

Prezydent Miasta Tcze-
wa informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tczewie, 
drugie piętro, został 
wywieszony:

›› wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej wła-
sność Gminy Miej-
skiej Tczew, prze-
znaczonej do od-
dania w dzierżawę 
w drodze bezprze-
targowej, nieru-
chomość gruntową 
przy ulicy Czesła-
wa Miłosza w Tcze-
wie, o powierzch-
ni siedemdziesiąt 
osiem metrów kwa-
dratowych, w celu 
zagospodarowania 
zielenią;

›› wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej wła-
sność Gminy Miej-
skiej Tczew, prze-
znaczonej do od-
dania w dzierżawę 
w drodze bezprze-
targowej, nieru-
chomość gruntową 
przy ulicy Piastow-
skiej w Tczewie, 
o powierzchni trzy-
dzieści pięć metrów 
kwadratowych, 
w celu zagospoda-
rowania zielenią;

›› wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej wła-
sność Gminy Miej-
skiej Tczew, prze-
znaczonej do od-
dania w dzierża-
wę w drodze bez-
przetargowej, nie-
ruchomość grun-
tową przy ulicy Po-
lnej w Tczewie, 
o powierzchni dzie-
więćdziesiąt osiem 
metrów kwadra-
towych, w celu za-
gospodarowania 
zielenią.
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Małgorzata Mykowska

Radni obradowali nad bu-
dżetem podczas sesji , 23 
grudnia 2021 r. Projekt bu-
dżetu pozytywnie zaopi-
niowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa.

Pozytywną opinię wydała 
również Komisja Finanso-
wo Budżetowa  Rady Miej-
skiej. Za przyjęciem uchwa-
ły opowiedziały się wszystkie 
kluby radnych.

Za jednogłośne przyjęcie bu-
dżetu, w imieniu prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłoc-
kiego, podziękował wice-
prezydent Adam Burczyk.

Najważniejsze 
inwestycje planowane 

w 2022 r.

›› rozbiórka starego i bu-
dowa nowego wiaduktu 
łączącego ul. Nowy Ry-
nek z ul. Kolejową  
– 8,6 mln zł (kontynu-
acja zadania z 2021 r.)

›› przebudowa ul. Zyg-
munta Starego – 
2,9 mln zł

›› II etap przebudowy  
ul. Stoczniowców  
– 5 mln zł

›› rozbudowa Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 
2 – 1,8 mln zł (kontynu-
acja z 2021 r.)

›› budowa ścieżki rowero-
wej wzdłuż ul. Żwirki – 
700 tys. zł

›› budowa parkingu przy 
Cmentarzu Komunal-
nym przy ul. Rokickiej 
– 1,8 mln zł

›› budowa parkingu przy 
ul. Ściegiennego – 1 mln 
zł (kontynuacja z 2021 r.)

›› budowa parkin-
gu, wraz z odwodnie-
niem i oświetleniem, 
przy Urzędzie Miejskim 
1,4 mln zł

›› budowa ciągu pieszo-
jezdnego wraz z oświe-
tleniem przy ul. Ret-
mańskiej – 550 tys. zł 
(kontynuacja z 2021 r.)

›› przygotowanie do-
kumentacji projekto-
wej na przebudowę ul. 
Okrętowej, Tczewskich 
Saperów, Kossaka, Po-
lnej, Obr. Westerplatte, 
Kard. Wyszyńskiego – 
łącznie 730 tys. zł

›› wymiana nawierzchni 
elementów infrastruk-
tury drogowej wzdłuż 
ulic miejskich – 160 tys. zł

›› budowa drogi dla rowe-
rów w ciągu ul. Kolejo-
wej i Pomorskiej  
– 550 tys. zł

›› budowa kolumbarium 
na Cmentarzu Komu-
nalnym – 160 tys. zł

›› rozbudowa terenu zie-
lonego w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 
12, przy ul. Topolowej – 
400 tys. zł

›› budowa oczyszczalni 
wód opadowych na ko-
lektorach deszczowych 
– 1,3 mln zł

›› rewitalizacja Parku 
Miejskiego – dokumen-
tacja budowlano-wyko-
nawcza – 300 tys. zł

›› wymiana odcinka ka-
nalizacji deszczowej ul. 
Za Dworcem i ul. Kuso-
cińskiego – 1 mln zł

›› modernizacja oświetle-
nia – ul. Kociewska, ul. 
Rokicka, al. Solidarno-
ści – 270 tys. zł

›› zagospodarowanie niec-
ki czyżykowskiej (kolej-
ny etap) – 280 tys. zł

›› budowa naświetlaczy 
przejść dla pieszych – 
100 tys. zł

›› przebudowa ul. Królowej 
Jadwigi – 2,8 mln zł.

›› budowa stacji ładowania 
autobusów – 1,1 mln zł

›› dofinansowanie zaku-
pu samochodu dla Ko-
mendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
– 250 tys. zł.

›› inwestycje realizowane 
w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Tczewa.

27 STYCZNIA, 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 23 grudnia 
2021 r.

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

6. Informacja z interpe-
lacji zgłoszonych przez 
radnych w okresie od 23 
grudnia 2021 r. do 26 
stycznia 2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7. Podjęcie uchwał 

w sprawie:
7.1. obniżenia wysoko-

ści wskaźników pro-
centowych określają-
cych wysokość dodatku 
mieszkaniowego,

7.2. zmiany statutu jednost-
ki organizacyjnej pod na-
zwą Zakład Usług Komu-
nalnych w Tczewie,

7.3. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Miejskiej Tczew,

7.4. przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejo-
nu przystani nad Wisłą 
w Tczewie,

7.5. przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospoda-
rowania przestrzenne-
go dla rejonu przy ulicy 
Warsztatowej w Tczewie,

7.6. zatwierdzenia planów pra-
cy Komisji stałych Rady 
Miejskiej na 2022 rok.

8. Zgłaszanie interpelacji, 
zapytań i wniosków.

9. Wolne wnioski, infor-
macje oraz oświadczenia 
(podziękowania, życze-
nia itp.).

XXXIX sesja Rady 
Miejskiej

Budżet Tczewa  
na 2022 rok jednogłośny

Tczewscy radni jedno-
głośnie uchwalili budżet 

miasta na 2022 rok. 
Planowane dochody 

wyniosą blisko 276 mln zł, 
wydatki 302 mln zł, w tym 

wydatki inwestycyjne to 
ponad 37 mln zł.

W tegorocznym budżecie zaplanowano m.in. wykonanie dokumentacji , 
która będzie podstawą prac rewaloryzacyjnych zabytkowego Parku Miejskiego
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Około 9 tysięcy osób 
posługuje się już Kar-
tą Mieszkańca Tcze-

wa. Gdy tylko pojawi się sys-
tem płatnego parkowania, co 
ma nastąpić jeszcze w tym 
roku, Karta pozwoli na ko-
rzystanie z 50-procentowych 
rabatów.

Posiadanie karty pozwala 
na ulgowy dostęp do usług 
świadczonych przez Tczew-
skie Centrum Sportu i Re-
kreacji Sp. z o.o., Centrum 
Kultury i Sztuki oraz Fabry-
kę Sztuk. Karta Mieszkańca 
Tczewa zapewnia także moż-
liwość korzystania z niższych 
opłat za przejazdy autobusa-
mi komunikacji miejskiej.

Do akcji dołączają partne-
rzy prywatni. Są wśród nich:

›› Yak Bar, ul. Gdańska 55c
›› Bar Zapiekło,  

pl. Hallera 2/3
›› Vindex Kancelaria Radcy 

Prawnego, ul. Kościuszki 4
›› warsztat samochodowy 

FUW Krzysztof Szpara, 
Zajączkowo 27

›› wypożyczalnia samocho-
dów NH Rental Cars

›› wydawnictwo GTC Gro-
up, ul. Mickiewicza 9.

›› K-mila Detailing Garage  
– ul. Niepodległości 1.

Do korzystania z programu 
są uprawnione osoby speł-
niające przynajmniej jeden 
z warunków:

›› rozliczają podatek docho-
dowy (PIT) w Urzędzie 
Skarbowym w Tczewie 
i jako miejsce zamieszka-
nia podają Tczew, a tak-
że członkowie ich rodzin 
(w rozumieniu art. 6 pkt 
14 ustawy z 12.03.2004 
r. o pomocy społecznej tj. 
osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozosta-
jące w faktycznym związ-

Mieszkasz i płacisz podatki  
w Tczewie – Karta 

Mieszkańca jest dla Ciebie

ku, wspólnie zamieszku-
jące i gospodarujące)

›› rozliczają w Tczewie po-
datek rolny z tytułu pro-
wadzenia gospodarstwa 
rolnego.

Kartę mogą otrzymać także 
dzieci tych osób – do ukończe-
nia przez nie 18.lub 25. roku 
życia (młodzież ucząca się) 
oraz dzieci niepełnosprawne 
(bez ograniczenia wieku) po-
zostające pod opieką rodzica.

Aby otrzymać Kartę Miesz-
kańca Tczewa należy wypeł-
nić wniosek dostępny w po-
wyższych punktach Kar-
ty Mieszkańca Tczewa lub 
na stronie internetowej www.
karta.tczew.pl

Wniosek wymaga załącze-
nia aktualnego kolorowe-
go zdjęcia twarzy (może być 
w wersji elektronicznej, fo-
tografię można również wy-
konać nieodpłatnie w punk-
tach wydawania Karty). Po-
trzebne jest również okaza-
nie pierwszej strony zeznania 
podatkowego PIT za ostatni 
rok, a w przypadku osób roz-
liczających podatek rolny – 
pierwszej strony informacji 
o gruntach. Młodzież szkolna 
i ucząca się powinna przed-
stawić kopię aktualnej legity-
macji szkolnej lub studenc-

kiej i oświadczenie o plano-
wanym terminie zakończenia 
nauki.Wniosek można wysłać 
również internetowo.

Karta wydawana jest na 3 lata, 
po tym czasie osoby zaintere-
sowane będą musiały złożyć 
ponownie wniosek.

 PUNKTY KARTY  
MIESZKAŃCA TCZEWA

 ul. Pomorska 10 
poniedziałek: 7.00-15.00 
wtorek: 10.00-18.00 
środa: 7.00-15.00 
czwartek: 9.00-17.00 
piątek: 7.00-15.00

 ul. Konarskiego 12 
poniedziałek: 9.00-17.00 
wtorek: 9.00-14.30 
środa: 9.00-14.30 
czwartek: 9.00-14.30 
piątek: 9.00-14.30

 ul. Żwirki 
targowisko Manhattan Box nr 18 
poniedziałek: 9.00-14.30 
wtorek: 9.00-14.30 
środa: 9.00-17.00 
czwartek: 9.00-14.30 
piątek: 9.00-14.30

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

›› www.karta.tczew.pl
›› e-mail: info@karta.tczew.pl
›› tel. 798 484 641 (7.30-15.00)

Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Tczewie, drugie pię-
tro, zostały wywieszone:

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, 
nieruchomość grunto-
wą  przy ulicy Bosmań-
skiej w Tczewie, o po-
wierzchni trzydzieści 
dwa metry kwadrato-
we, w celu zagospoda-
rowania zielenią;

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, 
nieruchomość grunto-
wą  przy ulicy Kocha-
nowskiego w Tczewie, 
o powierzchni dwóch 
metrów kwadratowych, 
w celu ustawienia po-
jemnika na odpady 
komunalne;

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, 
nieruchomość grunto-
wą  przy ulicy Targo-
wej w Tczewie, o po-
wierzchni dwieście sie-
demdziesiąt siedem 
metrów kwadratowych, 
w celach składowych;

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, 
nieruchomość grunto-
wą  przy ulicy Wyczół-
kowskiego w Tczewie, 
o powierzchni czter-
dzieści trzy metry kwa-
dratowe, w celu zago-
spodarowania zielenią.

Ogłoszenia
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Prace wykonane są przez firmę 
EXLTERRA Sp. z o.o. i przez 
nią finansowane. Firma EXL-
TERRA posiada bogate do-
świadczenie w wykonawstwi,e 
od ponad 15 lat działa w Sta-
nach Zjednoczonych i Szwajca-
rii, a od roku na ternie Polski.

Pierwszym etapem prac było 
badanie termowizyjne ukazu-
jące skalę problemu. Badanie 

zostanie powtórzone po 6 i 12 
miesiącach, aby sprawdzić, jak 
osusza się budynek.

Wykonawca wyznaczył w tere-
nie miejsca, w których zostały 
wykonane otwory o głębokości 
6 m i 12 m. Otwory wykonano 
wiertnicą HALC, która powo-
duje małe „zniszczenia” tere-
nu. W otworach umieszczono 
polietylenowe profile, które 
przyśpieszają wsiąkanie wody 
– transport cząsteczek wody 

do głębszych warstw gruntu. 
Zastosowany system tworzy 
„parawan ochronny”, który za-
pewnia hydroizolację budynku 
przy zachowaniu 60 % wilgot-
ności tak, aby nie przesuszyć 
podłoża i nie doprowadzić do 
pękania ścian. Po zakończeniu 
prac, teren jest już uporządko-
wany. Metoda wykonywania 
robót jest nieinwazyjna, nie 
wymaga wykonywania głębo-
kich wykopów, więc wykony-
wana jest bardzo szybko.

Osuszanie ścian w tczewskiej „ósemce”
Tekst i zdjęcie:

Sylwia Balda

Trwa rozbudowa sportowej „dwójki”
W styczniu prace koncentro-
wały się na wznoszeniu ścian 
drugiej kondygnacji budynku 
i pracach przygotowawczych 
do budowy stropu nad II kon-
dygnacją. Nowy  segment bę-
dzie połączony z obecnym 
gmachem szkoły. Powierzch-
nia użytkowa segmentu to  
625 m2. Na parterze oraz na 
piętrze budynku zlokalizowa-
ne zostaną po trzy klasy szkol-
ne oraz węzły sanitarne i klat-
ka schodowa. Obiekt dostoso-
wany będzie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Koszt 
zadania to ok. 3 mln zł, ter-
min wykonania mija w sierp-
niu 2022 r.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Sylwia Balda

Rozbudowa Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. 

Gdańskiej przebiega zgodnie 
z harmonogramem. Dzięki 

dobudowywanemu segmen-
towi, cała szkoła pomieści się 

w jednym obiekcie.

Na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 8 przy ul. 

Armii Krajowej 70 w Tczewie 
wykonano prace testowe 
innowacyjnej technologii 

regulującej poziom wilgoci – 
GEPS. Dzięki temu, budynek 

pozbędzie się nadmiernej 
wilgoci w ścianach, szczegól-

nie na najniższych piętrach 
(piwnica, szatnie, schron).

Kolejnym etapem prac firmy 
Exlterra będzie wykonanie dla 
miasta osuszania terenu przy 
cmentarzu. System ten nie 
tylko eliminuje problem wód 
gruntowych, ale również wód 
opadowych – powierzchnio-
wych. System ten ma zastoso-
wanie na terenach otwartych 
(parki, pola golfowe, boiska, 
obiekty sportowe czy obiekty 
użyteczności publicznej ), jak 
również w budynkach (domy 
prywatne, magazyny, hale 
sportowe itp.). Eliminuje pro-
blem wilgoci w ścianach, przy-
śpiesza infiltrację wody opado-
wej minimum dziesięciokrot-
nie, nie wymaga podłączenia 
do żadnej sieci odpływowej czy 
punktów zrzutu, jest ekologicz-
ny, przenika warstwy nieprze-
puszczalne gruntu. Dodatko-
wo nie ma konieczności pod-
łączenia do źródła zasilania czy 
do systemu odprowadzania 
wody, co eliminuje wiele do-
datkowych problemów i kosz-
tów w kolejnych latach. Dzię-
ki współpracy z Urzędem Miej-
skim Exlterra ma szansę poka-
zać wartość swojego produktu, 
jednocześnie robiąc coś poży-
tecznego dla miasta.
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parterowym, niepodpiwniczo-
nym, wybudowanym w 2007 
r. Powierzchnia użytkowa bu-
dynku to 340,40 m2.

Przystań do wydzierżawienia

Zgodnie z miejscowym pla-
nem – nieruchomość jest prze-
znaczona pod usługi turysty-
ki wodnej (jak: przystanie że-

Przetarg na komunikację miejską
Małgorzata Mykowska Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług komunikacji 
miejskiej w Tczewie we wszyst-
kie dni tygodnia, 25 autobusa-
mi (w ruchu) miejskimi nisko-
podłogowymi, w tym co naj-
mniej 8 elektrycznymi, we-
dług rozkładów jazdy opra-

cowanych przez zamawiają-
cego, wraz z emisją sprzedażą 
i kontrolą biletów za te usługi. 
Na oferty czekamy do 4 lutego.

SZCZEGÓŁY: 

›› platformazakupowa.pl/pn/
tczew/proceedings

Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na świadczenie 
usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb 

komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2023-2033.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Nie powiodły się dotychczaso-
we próby sprzedaży przystani, 
dlatego tym razem miasto za-
proponowało długoletnią dzier-
żawę (na czas nieoznaczony). 
Działka o powierzchni 1047 m2 
jest zabudowana budynkiem 
usługowym, wolnostojącym, 

glugi pasażerskiej, mariny) 
oraz lądowej, sportu i rekreacji 
na świeżym powietrzu, gastro-
nomii oraz inne funkcje zwią-
zane z kulturą, rozrywką i spę-
dzaniem wolnego czasu, obsłu-
gą turystyki. Wykluczony jest 
handel detaliczny artykułami 
innymi niż spożywcze i wyro-
by rzemiosła artystycznego.

Cena wywoławcza to 5 tys. zł 
brutto miesięcznie. Wysokość 
wadium to 10 tys. zł. Oferty 
i wadia można składać do 26 
stycznia.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Mieniem Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
– pok. 55, tel. 58 77 59 364.

Ogłoszony został pierwszy 
pisemny przetarg nieogra-

niczony na oddanie w dzier-
żawę nieruchomości przy ul. 
Nad Wisłą 6, czyli przystani.

Budowa kanalizacji przy ul. Tczewskich Saperów

Dzięki inwestycji można było 
podłączyć do kanalizacji kolejne 

bloki deweloperskie na obszarze 
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.

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 obejmują 
też ogrodzenie zbiornika re-
tencyjnego. Wartość II etapu 
zadania to 1,8 mln zł.

Z końcem stycznia upływa 
termin realizacji II etapu 
budowy sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z adaptacją 
istniejącego zbiornika 

terenowego na zbiornik 
retencyjny wód opadowych  

i roztopowych. 

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Sylwia Balda
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Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Tczewie, drugie piętro, 
został wywieszony:

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, 
nieruchomość gruntową 
przy ulicy Bosmańskiej 
w Tczewie, o powierzch-
ni trzydzieści dwa metry 
kwadratowe, w celu zago-
spodarowania zielenią;

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, nieru-
chomość gruntową przy 
ulicy Kochanowskiego 
w Tczewie, o powierzch-
ni dwóch metrów kwa-
dratowych, w celu usta-
wienia pojemnika na od-
pady komunalne;

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, 
nieruchomość grunto-
wą przy ulicy Targowej 
w Tczewie, o powierzch-
ni  dwieście  s iedem-
dziesiąt siedem metrów 
kwadratowych, w celach 
składowych;

›› wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Tczew, 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej, nieru-
chomość gruntową przy 
ulicy Wyczółkowskiego 
w Tczewie, o powierzch-
ni czterdzieści trzy metry 
kwadratowe, w celu zago-
spodarowania zielenią.

Niepełnosprawnym łatwiej 
w urzędzie

Głównym zadaniem projek-
tu jest zwiększenie dostęp-
ności instytucji publicznej 
poprzez niwelowanie barier 
technicznych utrudniają-
cych osobie niepełnospraw-
nej funkcjonowanie w roli 
klienta urzędu.

W ramach zadania Urząd 
Miejski zakupił 4 przeno-
śne pętle indukcyjne, któ-
re umożliwiają osobie nie-
dosłyszącej odbiór czyste-
go i wyraźnego dźwięku po-
przez cewkę telefoniczną, 
w którą wyposażony jest nie-
mal każdy aparat słuchowy. 

Zakupione zostały również 
3 wideodomofony, których 
zadaniem jest szybka iden-
tyfikacja klientów, dla któ-
rych powinny być wykony-
wane usługi specjalne.

Pętle indukcyjne zamon-
towane zostały w budynku 
Urzędu Miejskiego przy pl. 
Piłsudskiego 1 – w Biurze 
Obsługi Klienta, w budyn-
ku UM przy ul. 31 Stycznia 
1 – w Biurze Obsługi Klien-
ta i na sali obrad Rady Miej-
skiej oraz w Domu Przed-

siębiorcy. Wideodomofony 
znajdują się przy wejściach 
do obu budynków UM.

Koszt zadania to 20 tys. zł, 
z czego ok. 6 tys. zł wyniosło 
dofinansowanie z PFRON 
w ramach „Programu wy-
równywania różnic mię-
dzy regionami III obszar 
B” na realizację działań 
w projekcie pn. „Likwida-
cja barier w komunikowa-
niu się osób niepełnospraw-
nych z Urzędem Miasta 
w Tczewie”.

Małgorzata Mykowska

4 pętle indukcyjne i 3 
wideodomofony już 

służą niepełnosprawnym 
klientom Urzędu Miejskie-

go w Tczewie. Projekt został 
dofinansowany z PFRON.

Dzielnicowi z Komendy Po-
wiatowej Policji w Tczewie 
otrzymali nowy radiowóz 
marki Toyota Corolla. Sa-
mochód o napędzie hybry-
dowym został zakupiony ze 
środków Komendy Głównej 
Policji oraz dzięki wsparciu 
samorządu miasta Tczewa, 
który przekazał 55 tys. zł.

Nowy radiowoóz będzie wy-
korzystywany w codziennych 
służbach na terenie całego 
powiatu tczewskiego. 

Miasto wsparło zakup 
radiowozu

Komenda Powiatowa Policji 
w Tczewie
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W  Tczewie, statystycz-
nie na 1000 miesz-
kańców przypa-

da 500 samochodów. Miejsc 
na budowę nowych parkingów 
jest jak na lekarstwo, szczegól-
nie na Starym Mieście, gdzie 
zabudowa jest bardzo gęsta. 
Sytuację w niewielkim tylko 
stopniu poprawi rozpoczęta 
budowa parkingu przy ul. Ście-
giennego. Mieszkańcy bardziej 
domagają się nowych skwerów 
i zieleni niż kolejnych zabeto-
nowanych przestrzeni do par-
kowania pojazdów. W sytu-
acji, gdy coraz trudniej znaleźć 
miejsce postojowe w zatłoczo-
nym centrum czy w okolicach 
Manhattanu, logicznym roz-
wiązaniem jest wprowadzenie 
płatnych miejsc parkowania.

Wprowadzenie opłat zapew-
ni większą dostępność miejsc 
postojowych, co w efekcie uła-
twi korzystanie ze sklepów, 
punktów usługowych, gastro-
nomii itd., ale też zniweluje 
problem samochodów, które 
tygodniami okupują miejsca 
na parkingach.

Opłatami objętych jest ok. 750 
miejsc. Opłaty obowiązywać 
będą wyłącznie w godzinach 
od 8.00 do 17.00 i tylko od 
poniedziałku do piątku, z wy-
łączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy.

W grudniu ub. roku radni 
przyjęli dwie uchwały związa-
ne wprowadzeniem płatnych 
miejsc parkingowych: jedna 
dotyczy parkingów stanowią-
cych własność Gminy Miej-
skiej Tczew zlokalizowanych 
poza pasami drogowymi dróg 
publicznych, druga – ustale-
nia strefy płatnego parkowa-
nia na drogach publicznych.

Wspomniane parkingi znajdu-
ją się przy następujących uli-
cach i placach:
›› Urząd Miejski w Tczewie, 

pl. Piłsudskiego 1  
– 54 miejsca postojowe

›› Urząd Miejski w Tczewie, 
ul. 30 Stycznia 1  
– 21 miejsc postojowych

›› parking przy ul. Obr. We-
sterplatte – 51 miejsc 
postojowych

›› ul. F. Żwirki (parking przy 
fontannie) – 60 miejsc 
postojowych

›› przy ul. Pomorskiej 
(u zbiegu ul. Pomorskiej 
i Kaszubskiej) – 48 miejsc 
postojowych

›› ul. Obr. Westerplat-
te (przy Domu Przed-
siębiorcy) – 13 miejsc 
postojowych.

Ponadto strefa płatnego par-
kowania na drogach publicz-
nych obejmuje:

parkingi i zatoki postojowe:
›› ul. Ogrodowa – 48 miejsc  

(+ 3 dla niepełnosprawnych)
›› ul. Łazienna – 31 miejsc (+ 1)
›› ul. J. Dąbrowskiego 37 

miejsc (+2)
›› pl. Hallera – 52 miejsca (+1)
›› pl. Św. Grzegorza – 15 

miejsc (+4)
›› al. Zwycięstwa (od ul. 

Gdańskiej do ul. Niepod-
ległości) – 44 miejsca (+2)

›› ul. F. Żwirki (Manhattan) 
– 72 miejsca (+3)

›› parking przy ul. Pomor-
skiej (zatoka postojowa 
wzdłuż Galerii Kociew-
skiej) – 28 miejsc

›› ul. Obr Westerplatte  
(zatoka postojowa przy 

Domu Przedsiębiorcy)  
– 5 miejsc.

miejsca postojowe w pasach 
drogowych ulic:
›› ul. Dominikańska – 9 miejsc
›› ul. Garncarska – 8 miejsc
›› ul. Kościuszki – 11 miejsc
›› ul. Lipowa – 3 miejsca
›› ul. Łazienna – 21 miejsc
›› ul. Okrzei – 9 miejsc
›› ul. Podgórna – 12 miejsc
›› ul. Podmurna – 5 miejsc
›› ul. Skromna – 5 miejsc
›› ul. Słowackiego  

– 25 miejsc (+1)
›› ul. Strzelecka – 10 miejsc
›› ul. Ściegiennego – 13 miejsc
›› ul. Wyszyńskiego  

– 25 miejsc (+2)
›› ul. Wyszyńskiego CKiS  

– 8 miejsc.

Na wymienionych wyżej par-
kingach i miejscach postojo-
wych obowiązywać będą na-
stępujące opłaty:

›› za pół godziny – 1 zł
›› za pierwszą godzinę – 2 zł
›› za drugą godzinę – 3 zł
›› za trzecią godzinę – 3 zł
›› za każdą następną godzinę 

– 3 zł
›› bilet dzienny – 14 zł.

Wymienione stawki będą o 50 
proc. niższe dla posiadaczy 
Karty Mieszkańca Tczewa.

Z opłat zwolnione są osoby nie-
pełnosprawne i kierujący po-
jazdami przewożącymi osoby 
niepełnosprawne (wymagane 
jest odpowiednie oznaczenie 
samochodu); służby miejskie 
i techniczne – podczas wyko-
nywania obowiązków służbo-
wych, pojazdy służb ratunko-
wych, policji i wojska oraz tak-
sówek (do 5 min. – w związku 
z oczekiwaniem na pasażera 
lub jego wysiadaniem).

Dla mieszkańców ulic: Domini-
kańskiej, Kościuszki, Lipowej, 
Okrzei, Podgórnej, Podmurnej, 
Skromnej, Kard. Wyszyńskiego, 
Garncarskiej, Słowackiego, Ście-
giennego, Strzeleckiej, pl. Halle-
ra wprowadzony zostanie abo-
nament miesięczny w wysokości 
50 zł, który będzie przysługiwał 
osobie powyżej 16. roku życia 
posiadającej Kartę Mieszkańca 
Tczewa i tylko na jeden pojazd.

Uwaga! Odrębne stawki obo-
wiązują na parkingu przy ul. 
Pomorskiej – wzdłuż Galerii 
Kociewskiej i są tam pobiera-
ne całodobowo, nie będzie też 
zniżki dla posiadaczy Karty 
Mieszkańca Tczewa:
›› pierwsze 20 min. 

– bezpłatnie
›› za pół godziny – 2 zł
›› za pierwszą godzinę – 4,20 zł
›› za drugą godzinę – 5 zł
›› za trzecią godzinę – 6 zł
›› za każdą następną godzinę 

– 4,20 zł.

Nieodpłatne pozostaną duże 
parkingi na węźle transporto-
wym – ok 350 miejsc na tzw. 
dolnym parkingu oraz 102 miej-
sca na parkingu 2-poziomo-
wym. Nieodpłatne pozostają 
również duże parkingi na Bul-
warze Nadwiślańskim, przy ul. 
Wąskiej, Kołłątaja oraz miejsca 
postojowe wzdłuż ul. Gdańskiej.

Ze względu na sprawy technicz-
ne i organizacyjne, m.in. wyło-
nienie operatora systemu płat-
nego parkowania, regulacje te 
zaczną obowiązywać nie wcze-
śniej niż w połowie 2022 r.

Małgorzata Mykowska

Będzie łatwiej zaparkować – płatne 
miejsca postojowe także w Tczewie

Nieodpłatne pozostaną duże parkingi na węźle transportowym – ok 350 miejsc na 
tzw. dolnym parkingu oraz 102 miejsca na parkingu 2-poziomowym.
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Straż Miejska w grudniu

W grudniu 2021 r. 
tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 813 

interwencji, w tym 365 zgłoszo-
nych przez mieszkańców i przed-
stawicieli instytucji, 448 – pozo-
stałych, w tym zgłoszonych przez 
dyżurnych Komendy Powiato-
wej Policji w Tczewie i interwen-
cje własne strażników.

›› Przewieziono 5 osób z upo-
jeniem alkoholowym – 4 do 
ogrzewalni w Tczewie, jed-
ną do ośrodka dla bezdom-
nych Borowy Młyn.

›› Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osiedlach 
Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 13 interwencji wła-
snych oraz 21 zleconych 
(przez administracje i miesz-
kańców osiedli, dyżurnych 
SM), nałożyli 1 mandat kar-
ny w wysokości 50 zł, wysta-
wili 3 wezwania dla spraw-
ców wykroczeń drogowych.

 Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 46 interwencji własnych 

oraz 38 zleconych, nało-
żyli 7 mandatów karnych 
na łączną kwotę 1100 zł, 
wystawili 24 wezwania dla 
sprawców wykroczeń dro-
gowych, 19 osób pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 75 interwencji własnych 
oraz 100 zleconych, nałoży-
li 4 mandaty karne na łącz-
ną kwotę 590 zł, wystawi-
li 6 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 24 
osoby pouczyli.

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

›› Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-
ły z monitoringu dotyczące: 
kradzieży mienia (2, 10, 15, 
21, 22 grudnia), kolizji dro-
gowych (2, 10, 16, 28, 29 
grudnia), kradzieży rowe-
ru (2 grudnia), uszkodze-
nia mienia (2, 6, 28 grud-

nia), wypadku drogowe-
go (20 grudnia), gróźb ka-
ralnych ( 28 grudnia), kra-
dzieży z włamaniem (29 
grudnia), uszkodzenia cia-
ła (29 grudnia).

›› Przeprowadzono 15 in-
terwencji dotyczących eg-
zekwowania od właści-
cieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprzą-
tania po nich. Pouczono 
jedną osobę. skierowano 
1 wniosek o ukaranie do 
sądu. 5-krotnie zgłaszano 
do schroniska informacje 
o psach bez opieki.

›› Przeprowadzono 15 in-
terwencji 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 właścicieli 
nieruchomości.

Zima 
– najtrudniejszy 
okres dla 
bezdomnych

P roblem bezdomno-
ści istnieje przez cały 

rok, ale okres zimowy, 
kiedy temperatura spa-
da znacznie poniżej zera 
to najtrudniejszy czas do 
przetrwania. W związku 
z tym 20 grudnia straż-
nicy miejscy wspólnie 
z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej sprawdzali miej-
sca przebywania osób bez-
domnych w tym pustosta-
ny, zadaszone kojce na od-
pady stałe i inne pomiesz-
czenia stanowiące naj-
częstsze schronienia dla 
osób bez dachu nad głową. 
W czasie nieustępującej 
epidemii koronawirusa 
osoby bezdomne poważ-
nie narażone są na utra-
tę zdrowia lub życia, nie 
tylko z powodu zakażenia, 
ale także z uwagi na nie-
bezpieczeństwo związa-
ne z wychłodzeniem or-
ganizmu. Podczas kon-
troli przy ul. Wojska Pol-
skiego pod wiaduktem od-
naleziono zwłoki mężczy-
zny. Czynności w tej spra-
wie podjęła Komenda Po-
wiatowa Policji w Tczewie.

Apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców, aby 
nie przechodzić obojęt-
nie obok osób bezdom-
nych, leżących lub nie-
trzeźwych i przekazywać 
takie informacje pod bez-
płatny numer 986, ponie-
waż każda reakcja może 
przyczynić się do urato-
wania czyjegoś zdrowia, 
a nawet życia!

Mundurowi systema-
tycznie monitorują miej-
sca w których mogą prze-
bywać osoby bezdomne 
i informować je o możli-
wych formach uzyskania 
pomocy.

W irus nie odpusz-
cza, co wyraźnie 
widać w codzien-

nych raportach resortu zdro-
wia. Szczepienia i stosowanie 
się do obostrzeń to alternaty-
wa na wyhamowanie czwartej 
fali COVID-19. Stąd wzmożo-
ne kontrole strażników miej-
skich oraz policjantów w pla-
cówkach handlowych i środ-
kach transportu zbiorowego.

Z taka prośbą zwrócił się do 
Prezydenta Miasta Wojewoda 
Pomorski. Poprosił o zwięk-
szenie kontroli Straży Miej-
skiej i skuteczne egzekwowa-
nie przez strażników, w tym 
karanie mandatami osób, któ-
re nie przestrzegają ograni-
czeń, nakazów i zakazów wy-
nikających z obostrzeń . Kon-
trole dotyczą w szczególności 

naruszanie obowiązku zasła-
niania ust i nosa w galeriach 
handlowych oraz w środkach 
transportu zbiorowego.

W związku z powyższym po-
nownie apelujemy do miesz-

kańców o przestrzeganie obo-
wiązujących zasad bezpie-
czeństwa, co pozwoli zmniej-
szyć ryzyko zarażenia się ko-
ronawirusem i uniknąć sank-
cji karnych.

Strażnicy i policjanci kontrolują 
noszenie maseczek
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Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

KULTURA

M iejska Biblioteka Pu-
bliczna w Tczewie za-
prasza do korzystania 

z książkomatu – urządze-
nia pozwalającego na samo-
dzielne odbieranie zamówio-
nych książek o dowolnej po-
rze dnia i nocy!

Książkomat znajduje się przy 
wejściu do biblioteki na Sta-
rym Mieście przy ul. Kościusz-
ki i pozwala na wypożyczanie 
książek czytelnikom zapisa-
nym do filii na Starym Mie-
ście (dla dzieci i dorosłych), 
Czytelni popularnonauko-
wej lub Sekcji Historii Mia-
sta, posiadającym kartę biblio-
teczną – Metropolitalną Kartę 
do Kultury.

Aby móc skorzystać z nowej 
formy dostawy książek, należy 
skontaktować się z jedną z po-
niższych filii bibliotecznych 
i zamówić wybrane tytuły. 

KONTAKT DO BIBLIOTEKI:

›› Filia nr 8: tel. 572-779-198  
lub filia8@biblioteka.tczew.pl

›› Czytelnia popularnonaukowa: 
tel. 572-779-196 lub  
czytelnia@biblioteka.tczew.pl

›› Sekcja Historii Miasta: 
tel. 572-779-199 lub  
shm@biblioteka.tczew.pl

Po skompletowaniu zamówie-
nia bibliotekarz wyśle wiado-
mość SMS lub e-mail z nume-
rem skrytki oraz kodem do-
stępu. Książki można odebrać 

o dowolnej porze w terminie 
48 godzin od otrzymania po-
wiadomienia. Otwarcie skryt-
ki następuje przez wprowadze-
nie 4-cyfrowego kodu otrzyma-
nego w wiadomości z bibliote-
ki. Po wyjęciu książek należy 
zamknąć skrytkę oraz zablo-
kować przez przytrzymanie 
przycisku √ na klawiaturze.

B i b l i o t e k a  p r z y p o m i n a , 
że zwrotu książek ze wszystkich 
filii bibliotecznych można doko-
nywać całodobowo we wrzutni 
przy ul. Kościuszki 2.

Całodobowy książkomat w Tczewie

P rezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki ogłasza 
dziewiątą już edycję kon-

kursu fotograficznego: „Czte-
ry pory roku w Tczewie – ka-
lendarz 2023”. Pula nagród 
to 4 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edy-
cjach, zdjęcia powinny przed-
stawiać Tczew w czterech po-
rach roku, pokazywać pozy-
tywne zmiany zachodzące 
na przestrzeni lat oraz zachę-
cać do odwiedzenia naszego 
miasta. Zdjęcia nie muszą być 
wykonane w 2022 r., ale po-
winny przedstawiać stan ak-
tualny. Zwycięskie prace po-
służą do wykonania kalenda-
rza na 2023 rok.

Konkurs fotograficzny – edycja 2022
Konkurs ma charakter otwar-
ty. Prace konkursowe wraz 
z kartą zgłoszenia należy 
przesłać na adres: sniegula@
um.tczew.pl lub dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego (Biuro 
Rzecznika Prasowego) do 14 
października 2022 r. z dopi-
skiem „Konkurs fotograficzny”.

Prace konkursowe powinny 
być dostarczone w postaci pli-
ków cyfrowych o rozdzielczo-
ści przynajmniej 300 dpi, dłuż-
szym boku 45 cm, w standar-
dzie RGB lub w skali szarości 
e-mailem lub na elektronicz-
nym nośniku danych. Dodat-
kowo można też dołączyć odbit-
ki na papierze fotograficznym 
w formacie 30×20 cm. Każdy 

uczestnik zgłasza od 4 do 8 fo-
tografii poziomych, w propor-
cji 2×3 (4×6), uwzględniają-
cych wszystkie pory roku. Pra-
ce konkursowe należy oznaczyć 
imieniem i nazwiskiem autora 
oraz opisem zdjęcia, uwzględ-
niającym porę roku, datę i miej-
sce jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisanej 
czytelnie karty zgłoszenia. Kar-
tę zgłoszenia i regulamin moż-
na pobrać ze strony interneto-
wej organizatora lub otrzymać 
w Biurze Rzecznika Prasowe-
go Urzędu Miejskiego.

›› www.wrotatczewa.pl

Kalendarz 
imprez na 2022 r.
Przygotowany został 
Miejski Kalendarz Im-
prez na 2022 rok. Za-
wiera ok. 200 różnego 
rodzaju wydarzeń – kul-
turalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, patrio-
tycznych organizowa-
nych przez różne pod-
mioty. Kalendarz został 
zamieszczony na stronie 
www.wrotatczewa.pl Ze-
stawienie zawiera rów-
nież ważne jubileusze: 
w październiku Harcer-
ska Orkiestra Dęta bę-
dzie świętować 75-lecie, 
a w listopadzie – KKS 
Unia Tczew – 100-lecie.

Wśród najważniejszych 
imprez planowanych w 
tym roku są:

›› 2-3 kwietnia – Jarmark 
Wielkanocny

›› 9 kwietnia – 
Wielkanocne spotkanie 
tczewian (przy 
fontannie)

›› 28 maja – piknik na 
Górkach

›› maj – Europejska Noc 
Muzeów

›› 3-4 czerwca – Festyn 
Samorządowo-
Komunalny

›› 5 czerwca – Pchli Targ
›› 25 czerwca – Sobótki 

Tczewskie
›› 2 lipca – teatr 

historyczny: Husyci w 
Tczewie (bulwar)

›› 20 sierpnia – Tczewskie 
Dożynki Działkowe

›› 26-27 sierpnia - Festiwal 
Grzegorza 
Ciechowskiego In 
Memoriam

››  1 września - Piknik 
Historyczno-Militarny

›› 4 września –Wrześniowe 
Targowisko

›› 11 listopada – festyn z 
okazji Narodowego 
Święta Niepodległości

›› 10-11 grudnia – Jarmark 
Bożonarodzeniowy.
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Urodzenia

Liczba zarejestrowanych 
aktów urodzenia: 880 (dla 
porównania: 2020 r.  – 
910, 2019 r. – 1132, 2019 
r. – 1161)

›› w trybie rejestracji zwy-
kłej: 770 (urodzenia 
żywe 763, urodzenia 
martwe 7)

›› w trybie rejestracji 
szczególnej (urodzenia, 
które nastąpiły poza 
granicami RP): 110

Liczba noworodków, któ-
re zostały zameldowane 
w Tczewie w 2021 r.: 449, 
czyli o ok.12,5 proc. mniej 
niż rok wcześniej (2020 r. 
– 505, 2019 r. – 530, 2018 
r. – 593).

Płeć dziecka:

›› żeńska: 343
›› męska: 420

Najpopularniejsze imiona:

›› żeńskie: Zuzanna, Zofia, 
Maja

›› męskie: Antoni, Franci-
szek, Jakub

Imiona rzadko nadawane: 
Matylda, Ada, Nela, Bruno, 
Milan, Aleks

Małżeństwa
Liczba zarejestrowanych ak-
tów małżeństwa: 356, czy-
li ok. 17,5 proc. więcej niż 
rok wcześniej (w 2020 r. – 
294, 2019 r. – 399, 2018 r. 
– 393), w tym:

›› w trybie rejestracji zwy-
kłej: 325 (cywilne – 174, 
w tym 33 ślubów poza 
lokalem USC, konkor-
datowe – 151)

›› w trybie rejestracji 
szczególnej (małżeń-
stwa, które zostały za-
warte poza granicami 
RP): 31

Najmłodsi małżonkowie: 
pan 20 lat, pani 20 lat. Naj-
starsi małżonkowie: pan 82 
lata, pani 71 lat. Największa 
różnica wieku między mał-
żonkami: 25 lata (pan 74 lat, 
pani 49 lat).

Zgony
Liczba zarejestrowanych ak-
tów zgonu: 1032 (w 2020 
r. – 934, w 2019 r. – 865, 
w 2018 r. – 837), w tym:

›› w trybie rejestracji zwy-
kłej: 1015

›› w trybie rejestracji 
szczególnej (zgony, któ-

Rok 2021 w Tczewie – więcej 
ślubów, ale mniej dzieci

re nastąpiły poza grani-
cami RP): 17.

Płeć osób zmarłych:
›› żeńska: 497
›› męska: 535.

W 2021 r. zmarło 813 r. osób 
zameldowanych w Tczewie, 
czyli o ok. 15 proc. więcej niż 
rok wcześniej (w 2020 r. – 
692, w 2019 r. – 626).

Jubileusze
Rocznice pożycia małżeń-
skiego obchodziły: 193 pary, 
w tym:
›› 50-lecia – 99 par
›› 55-lecia – 59 par
›› 60-lecia – 22 pary
›› 65-lecia – 12 par
›› 70-lecia – 1 para

Rocznice urodzin:
›› 100 rocznica urodzin:  

2 osoby
›› 102 rocznica urodzin:  

1 osoba.

Liczba zameldowanych miesz-
kańców Tczewa na 1 stycznia 
2022 wynosiła 54 789, w tym 
297 cudzoziemców. Wśród cu-
dzoziemców są m.in. osoby 
z Ukrainy Białorusi, Bułgarii, 
Mołdawii, Wietnamu, Chin, 
Niemiec, Gruzji, Kirgistanu, 
Syrii, Nigerii.

W 2021 roku znacznie wzrosła liczba małżeństw zawartych w Tczewie. 
Niektóre pary, aby dotrzeć do Urzędu Stanu Cywilnego, wybierały 
niekonwencjonalny transport…

W 2021 r. w Tczewie 
zawarto o 62 małżeństwa 

więcej niż rok wcześniej 
i ponownie liczba ślubów 
cywilnych jest wyższa niż 
ślubów konkordatowych. 

W porównaniu z 2020 
r. spadła liczba urodzeń 

i niestety znacznie wzrosła 
liczba zgonów.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcie:
Martyna Link

O d 2021 nasi najmłod-
si mieszkańcy, czyli  no-

worodki  zameldowane w 
Tczewie, mogą otrzymać pa-
kiet powitalny – Wyprawkę 
Tczewską.

W skład tczewskiej wy-
prawki wchodzi: body, ko-
cyk, maskotka, zakładka do 
książki, karta małego czytel-
nika oraz list powitalny od 
prezydenta Tczewa. 

Aby ubiegać się o wypraw-
kę, należy wypełnić wnio-
sek i złożyć do Urzędu Miej-
skiego. Wyprawka może być 
przekazana na dwa sposo-
by, co należy zaznaczyć we 
wniosku: można ją odebrać 
osobiście w UM lub poprzez 
wysyłkę pod wskazany ad-
res. Wniosek o przyznanie 
wyprawki składa się w ter-
minie do 2 miesięcy od na-
rodzin dziecka. Regulamin 
oraz wniosek znajdują się na 
stronie internetowej www.
wrotatczewa.pl

Sponsorami wyprawki są: 
Urząd Miejski w Tczewie, 
spółki miejskie (TTBS, 
ZUOS, ZWiK), GPEC Tczew, 
Clean Bud i PUM,  We-
stRock ze Specjalnej Po-
morskiej Strefy Ekonomicz-
nej oraz Kociewski Kurier 
Tczewski, a partnerem Miej-
ska Biblioteka Publiczna.

Małgorzata Mykowska

Wyprawka tczewska  
– na dobry początek
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Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska

SPOŁECZEŃSTWO

Tczewskie trojaczki z wizytą u prezydenta

Pani Anna ma 100 lat

Maja – pierwsza w 2022 roku
Niespełna dwa tygodnie po na-
rodzinach, najmłodsza tcze-
wianka wraz z bratem Kac-
prem i rodzicami gościła u pre-
zydenta Mirosława Pobłockie-
go. Na Majkę czekała Tczewska 
Wyprawka i jeszcze dodatko-
wy upominek dla pierwszego 
dziecka urodzonego w 2022 
r. Upominek otrzymał rów-
nież 8-letni Kacper, który bar-
dzo się cieszy z powiększenia 
rodziny i, ponieważ sam gra w 
piłkę nożną, już planuje wspól-
ne treningi z siostrą. 

Maja Biernacik urodziła się 
1 stycznia godz. 0.55 – jest 

pierwszą mieszkanką 
Tczewa, która przyszła na 

świat w tym roku. 

Pani Anna urodziła się nieda-
leko Kościerzyny, ale w Tcze-
wie, razem z mężem mieszka 
już od prawie 45 lat. Zacho-
wała mnóstwo pogody ducha 

i optymizmu. Przez wiele lat 
była nauczycielką języka pol-
skiego i historii, a przez krót-
ki czas także religii. Praca była 
jej pasją i często powtarza, że 
młodzież jest wspaniała, trzeba 
ją tylko zrozumieć. Prezydent 
Mirosław Pobłocki przekazał 
jubilatce kwiaty oraz upomin-
ki i życzył jej jeszcze wielu lat 
w tak dobrej kondycji i z ko-
chającym mężem u boku.

W Tczewie żyją trzy osoby, któ-
re przekroczyły 100 lat, jedna 
z nich w ubiegłym roku świę-
towała 102-letnie urodziny.

Pani Anna Alaburda  
w grudniu 2021 r. skończyła 
100 lat. Z tej okazji jubilatkę 
odwiedził prezydent Tczewa 

Mirosław Pobłocki. 

Małgorzata Mykowska
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Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał im zestawy 
powitalne oraz bony o wartości 
po 600 zł dla każdego dziecka.

Rodzice długo czekali na po-
tomstwo, ale nie spodziewali 
się, że od razu urodzi się trój-

ka. Dzieci przyszły na świat 
w 35. tygodniu ciąży, w Uni-
wersyteckim Centrum Klinicz-
nym w Gdańsku – jako pierw-
sza urodziła się Laura (2200 
g), drugi był Jakub (1790 g), 
a na końcu Maja (2120 g).

Cała rodzina czuje się dobrze, 
a młodzi rodzice świetnie so-
bie radzą z całą gromadką. – 
Maju, Lauro, Jakubie – wi-
tam Was w Tczewie. Rośnijcie 
zdrowo i mam nadzieję, że nie-
długo znowu się spotkamy – 
powiedział prezydent Miro-
sław Pobłocki.

Małgorzata Mykowska

20 grudnia w Urzędzie 
Miejskim gościły tczewskie 

trojaczki – Maja, Laura 
i Jakub Muńscy wraz 

z rodzicami. Dzieci urodziły 
się 26 października.
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O ich przyznaniu zdecydowała 
Rada Miejska w Tczewie pod-
czas grudniowej sesji. Meda-
le zostaną wręczone podczas 
uroczystej sesji Rady Miej-
skiej z okazji Dnia Tczewa – 30 
stycznia br. „Pro Domo Trso-
viensi” to jedno z dwóch wy-
różnień (oprócz honorowego 
obywatelstwa) przyznawane 
przez Radę Miejską w Tczewie.

Wniosek w sprawie nagrodze-
nia: Jacka Prętkiego złożyło Po-
wiatowe Centrum Sportu, Ali-
cji Gajewskiej – Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Tczewskiej 
oraz mieszkańcy, Gertrudy Pie-
rzynowskiej – Stowarzyszenie 
Porozumienie na Plus. Zanim 
uchwały trafiły pod obrady sesji, 
kandydaci otrzymali pozytyw-
ną opinię odpowiedniej Komi-
sji Rady oraz Kapituły Medalu.

ALICJI GAJEWSKIEJ  
wyróżnienie przyznano  
za działalność w zakresie 
upowszechniania kultury i sztuki 
wśród mieszkańców Tczewa.

Alicja Gajewska od 2010 
roku zasiada w Radzie Powia-
tu Tczewskiego jako wiceprze-
wodnicząca IV, V i VI kaden-
cji. Należy do Powiatowej Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. Zasiada w se-
nacie Tczewskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Zawo-
dowo całkowicie „oddała się” 
Fabryce Sztuk, stworzyła miej-
sce przyjazne, otwarte, ogólno-
dostępne, z różnorodną ofer-
tą kulturalną, które jest wizy-
tówką Tczewa rozpoznawal-
ną w kraju oraz poza jego gra-
nicami. W 2009 roku wybra-
no Alicję Gajewską na matkę 
chrzestną statku m/v Kocie-
wie, 38-tysięcznika wybudo-
wanego na zlecenie Polskiej 
Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

GERTRUDZIE PIERZYNOWSKIEJ 
wyróżnienie przyznano za 
zaangażowanie społeczne 

podnoszące jakość życia tczewskiej 
społeczności oraz za promocję 
miasta i Kociewia.

Gertruda Pierzynowska życie 
zawodowe związała z tczewską 
oświatą. Ostatnie dziesięć lat 
przed przejściem na emerytu-
rę pełniła funkcję wicedyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 
4. W samorządzie tczewskim 
zasiada od 1998 roku. Poza 
obowiązkami radnej angażo-
wała się w pracę Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Społecz-
nej Komisji Mieszkaniowej. 
Współpracuje ze Spółdziel-
czym Domem Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Tcze-
wie i wieloma organizacjami 
pozarządowymi przy organi-
zacji różnych imprez integra-
cyjnych, edukacyjnych i oko-
licznościowych dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów. Dodatkowo 
pomaga także w wypełnianiu 
rocznych zeznań podatkowych, 
w czasie pandemii wspiera-
ła osoby chore i potrzebujące. 
Gertruda Pierzynowska inten-
sywnie angażuje się w popra-

wę warunków życia na osiedlu 
Suchostrzygi.

JACKOWI PRĘTKIEMU  
przyznano wyróżnienie  
za wieloletnią działalność 
w dziedzinie sportu na terenie 
Tczewa, powiatu tczewskiego, 
kraju, a także za granicą.

Jacek Prętki jest społeczni-
kiem, działaczem sportowym 
i związkowym, działającym na 
rzecz miasta i powiatu tczew-
skiego. Od 1991 roku jest orga-
nizatorem uroczystości patrio-
tyczno-religijnych w roczni-
cę wybuchu II Wojny Świa-
towej w Tczewie, Szymanko-
wie i Kałdowie. Od 12 roku ży-
cia działa w klubie KKS „Unia 
Tczew”, początkowo jako za-
wodnik sekcji piłkarskiej, na-
stępnie jako działacz klubo-
wy, a od 1998 roku jako pre-
zes. Dzięki zaangażowaniu 
Jacka Prętkiego, KKS „Unia 
Tczew” prężnie rozwija sekcję 
piłki nożnej oraz wioślarstwo, 
której wychowankowie odno-
szą znaczące sukcesy na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 

Czesława Kościańska  
– Honorową Obywatelką Tczewa

Nowe medale „Pro Domo Trsoviensi”
Alicja Gajewska, Gertruda 

Pierzynowska i Jacek Prętki 
otrzymają Medale „Pro Domo 

Trsoviensi”. 

Wnioskodawcą był Kolejowy 
Klub Sportowy Unia Tczew. 
Wyróżnienie zostanie oficjal-
nie nadane podczas uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej, 30 
stycznia.

Czesława Kościańska była za-
wodniczką Unii Tczew oraz 

Gedanii Gdańsk. Wielokrotnie 
była mistrzynią Polski w róż-

nych osadach. Największe suk-
cesy odnosiła w parze z Małgo-
rzatą Dłużewską. Razem zdo-
były srebro w Moskwie oraz 
dwa medale mistrzostw świa-
ta: brąz w 1979 i srebro w 1982.

Brała udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w roku 1988 
(w czwórce). Jest 15-krotną 
mistrzynią Polski (1978-1989) 
w dwójce bez sternika, czwórce 
ze sternikiem i ósemce. Karie-
rę zakończyła w 1989 r.

Po zakończeniu sportowej ry-
walizacji wróciła do swoje-
go ukochanego miasta. Mówi 
z dumą: „Tutaj się urodziłam, 
tu był mój rodzinny dom i tu-
taj dzisiaj jest moje miejsce”.
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Rada Miejska w Tczewie 
zdecydowała o nadaniu 

tytułu Honorowego Obywa-
tela Miasta Tczewa Czesławie 

Kościańskiej – wioślarce, 
srebrnej medalistce olimpij-

skiej z Moskwy.
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M iejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Tcze-
wie informuje, iż 4 

stycznia 2022 r. weszła w ży-
cie ustawa o dodatku osłono-
wym, wprowadzająca nowe 
świadczenie, którego celem 
jest częściowa rekompensata 
wzrostu cen energii elektrycz-
nej i gazu ziemnego, wysokie-
go poziomu inflacji i związane-
go z tym wzrostem cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych.

D o d a t e k  o s ł o n o w y  t o 
nowe świadczenie wpro-
wadzone w ramach tarczy 
antyinflacyjnej.

Osoby uprawnione
O dodatek osłonowy ubiegać 
się może każdy – niezależnie 
od tego, czy mieszka w miesz-
kaniu komunalnym, spółdziel-
czym, własnościowym, czy na-
wet w domu prywatnym. Istot-
ne jest jedynie kryterium do-
chodowe. Świadczenie przy-
sługuje od 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy w gospodar-
stwie wieloosobowym wnio-
sek o dodatek osłonowy złoży 
więcej niż jedna osoba, świad-
czenie przysługuje temu, kto 
pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wnio-
sków o wypłatę dodatku osło-
nowego przyjmuje się, że jedna 
osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa 
domowego.

Gospodarstwo domowe two-
rzy osoba składająca wniosek 
o przyznanie dodatku osłono-
wego, samotnie zamieszku-
jąca i gospodarująca (gospo-
darstwo domowe jednooso-
bowe), albo osoba składają-
ca wniosek o przyznanie do-
datku osłonowego oraz oso-
by z nią spokrewnione lub 
niespokrewnione pozosta-
jące w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące 

i gospodarujące (gospodarstwo 
domowe wieloosobowe).

Uprawnione 
gospodarstwa domowe

D o d a t e k  p r z y s ł u g u j e 
gospodarstwom:

›› jednoosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 2100 zł netto.

›› wieloosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego, do-
datek osłonowy przysługuje 
w wysokości różnicy pomiędzy 
kwotą dodatku, a kwotą prze-
kroczenia tzw. zasada „złotów-
ka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość dodatku, usta-
lona wg powyższej zasady „zł 
za zł” będzie niższa niż 20 zł, 
dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uza-
leżniony jest od terminu złoże-
nia wniosku. W przypadku zło-
żenia wniosku o dodatek osło-
nowy w okresie:

›› od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r. 
– uwzględnia się dochód 
gospodarstwa domowego 
osiągnięty w roku 2020

›› od 1 sierpnia do 31 października 
2022 r. – uwzględnia się dochód 
gospodarstwa domowego 
osiągnięty w roku 2021

Wysokość dochodów gospo-
darstwa domowego ustalana 
będzie na podstawie defini-
cji dochodu określonej w art. 
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. Zgodnie z tą defi-
nicją dochód oznacza, po odli-
czeniu kwot alimentów świad-
czonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opo-
datkowaniu na zasadach okre-
ślonych w art. 27, art. 30b, art. 
30c, art. 30e i art. 30f ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1387, z późn. zm.) [2], po-
mniejszone o koszty uzyska-
nia przychodu, należny poda-
tek dochodowy od osób fizycz-
nych, składki na ubezpiecze-

nia społeczne niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu 
oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne,

b) dochód z działalności pod-
legającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez oso-
by fizyczne,

c) inne wskazane wprost do-
chody niepodlegające opodat-
kowaniu na podstawie przepi-
sów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Gdzie i kiedy złożyć 
wniosek?

O dodatek można wystąpić od 
4 stycznia 2022 r. do 31 paź-
dziernika 2022 r.

Jeśli wniosek złożony został 
do 31 stycznia 2022 r. – doda-
tek wypłacony będzie w dwóch 
ratach: pierwsza rata dodat-
ku wypłacana zostanie do 31 
marca, a druga do 2 grudnia 
2022 r.

Jeśli wniosek złożony został 
po 31 stycznia 2022 r. – doda-
tek wypłacony będzie jednora-
zowo niezwłocznie po przyzna-
niu tego dodatku.

Wnioski złożone po 31 paź-
dziernika 2022 r. pozostawia 
się bez rozpoznania.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

OSOBIŚCIE

›› Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie 
ul. 1 Maja 8

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

›› Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie 
ul. 1 Maja 
83-110 Tczew

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
›› epuap.gov.pl

Dodatek osłonowy 
Nowe zadanie gminy

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodar-
stwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości głównego źródła 
ogrzewania.

DODATEK OSŁONOWY WYNIESIE ROCZNIE:

›› gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
›› gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
›› gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
›› gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: 
kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest zatem wpis 
wskazanego źródła ciepła do CEEB.
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Na mocy uchwały Sejmu 
RP ogłoszono rok 2022 
– „Rokiem Józefa Wy-

bickiego”. To dla Tczewa i Zie-
mi Tczewskiej bardzo ważna 
okoliczność, albowiem żołnie-
rze gen. Jana H. Dąbrowskiego 
wsławili się w bitwie o Tczew 
1807 roku. A sam J. Wybicki 
był i jest symbolem niepodle-
głości Polski i pochodzi z Zie-
mi Pomorskiej, z Będomina 
na Kaszubach.

Tczew dba o swoje tradycje 
i dziedzictwo kulturowe. Jed-
nym z takim istotnych elemen-
tów jest udział w obchodach 
Patrona Roku. Przypomnijmy, 
iż w 2021 roku obchodziliśmy 
Rok Stefana Łaszewskiego, kil-
kakrotnego posła, wieloletnie-
go obrońcy ludności polskiej 
i pierwszego polskiego wojewo-
dy pomorskiego w latach 1919-
1920. Debata nad patronem 
roku 2022 miała miejsce już od 
połowy 2021 roku. Uczestniczyli 
w niej historycy z Tczewa.

Rada Naczelna Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego (ZKP), 
w tym przedstawiciel Oddziału 
Kociewskiego ZKP w Tczewie, 
na swoich obradach w Koście-
rzynie 26 września 2021 roku, 
podjęła uchwałę o ustanowie-
niu roku 2022 –„Rokiem Jó-
zefa Wybickiego”. 

Podczas debaty przywołano 
bogate dziedzictwo związa-
ne z wielostronną i bogatą ak-
tywnością i dokonaniami Jó-
zefa Wybickiego. Nade wszyst-
ko podkreślono jego pomor-
ski, kaszubski dorobek. Nie 
tylko urodził się w Będominie 
pod Kościerzyną, ale tu na Po-
morzu się wychował i spędził 
pierwsze 20 lat życia! Tutaj 
również edukował się w Skar-
szewach i Gimnazjum Jezuic-
kim w Starych Szkotach (dziś 
na terenie Gdańska-Oruni, 
przy parafii św. Ignacego Lo-
yoli). I może kwestia najważ-
niejsza dla przyszłości J. Wy-
bickiego i jego wielkiego od-

dania dla sprawy Ojczyzny. 7 
września 1767 roku wybrano 
go na skonfederowanym Sej-
miku Generalnym w Grudzią-
dzu na posła z okręgu kościer-
skiego w powiecie mirachow-
skim (obecnie kartuskim).

W wieku 20 lat poseł Józef 
Wybicki zapisał się sławnym, 
wielkim protestem przeciw-
ko gwałtom rosyjskim na te-
renie Rzeczypospolitej. Pod-
czas obrad Sejmu na Zamku 
Królewskim, 27 lutego 1768 
roku, na kilka lat przed legen-
darnym protestem Tadeusza 
Rejtana, J. Wybicki zaprote-
stował przeciwko porwaniu 
polskich senatorów w głąb Ro-
sji i gwałtom rosyjskim na zie-
miach polskich. Upomniał się 
wolności i prawa Rzeczypospo-
litej Polskiej.

W Roku Józefa Wybickie-
go – będziemy przypomina-
li heroiczną postawę pomor-
skiego posła, jego kilkulet-
ni udział w Konfederacji Bar-

skiej, kształcenie i edukację 
wyższą w Holandii w Lejdzie, 
pracę nad Kodeksem A. Za-
moyskiego, udziałem w sław-
nych „obiadach czwartko-
wych” u króla, zaangażowa-
niu w pracach Sejmu Wiel-
kiego, w ofiarnym dziele Po-
wstania Kościuszkowskiego, 
aktywności na emigracji we 
Francji i Włoszech, we współ-
tworzeniu Legionów Polskich 
i napisaniu historycznej „Pie-
śni Legionów Polskich we Wło-
szech”, we współpracy z Napo-
leonem Bonaparte w tworze-
niu Księstwa Warszawskiego 
i jego zarządzaniem, wreszcie 
w obronie autonomii i Konsty-
tucji Królestwa Kongresowego 
(1815-1830).

Rok Józefa Wybickiego – bę-
dzie niezwykłą okazją do po-
znania jego blisko 55-letnie-
go wysiłku i dokonań dla do-
bra Rzeczypospolitej i jej 
suwerenności.

Jan Kulas

Rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego

Promocja wydawnictwa regionalnego

W Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. 
Aleksandra Skulte-

ta w Tczewie odbyła się pro-
mocja nowego wydawnictwa 
regionalnego pt. „Materiały et-
nograficzne z Pomorza Gdań-
skiego. Kaszuby – Kociewie – 
Powiśle”. Autorem publikacji 
jest Józef Łęgowski, którego 
biografię zaprezentował Kry-
stian Zdziennicki.

Bohater spotkania był sy-
nem chłopa Jana i Marian-
ny z domu Kozłowskiej. Uczył 
się w Pelplinie i Chełmnie 
w gimnazjum, studiował we 
Wrocławiu i Królewcu. Pro-
fesor gimnazjalny kolejno: 
w latach 1881–1886 w Wej-
herowie, w latach 1886–1893 
w Arnsbergu w Westfalii, w la-
tach 1893–1905 w Wągrowcu 
i wreszcie od 1905 w Pozna-
niu. Na emeryturę przeszedł 

w 1915, a w 1918 włączył się 
aktywnie do tworzenia szkol-
nictwa polskiego na terenie za-
boru pruskiego. 2 maja 1922 
został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.. Był autorem pra-
cy „Kaszuby i Kociewie”, w któ-
rej zawarł pierwszy obszerniej-
szy obraz etnograficzny obu re-

gionów i zachęcał nie tylko do 
zwiedzania Gdańska, Sopotu 
i Helu, ale także tzw. „Szwaj-
carii Kaszubskiej”. Współ-
pracował m.in. z „Pamiętni-
kiem Fizjograficznym”, „Wi-
słą” i „Wszechświatem”, pi-
sał też pod pseudonimem Dr. 
Nadmorski. Zmarł w Poznaniu 
w 1930 roku.

Publikację poszerzono o współ-
czesne komentarze historycz-
no-etnograficzne, których au-
torami są Magdalena Kargul, 
dr Michał Kargul i Krystian 
Zdziennicki.

Podczas prezentacji książki wy-
danej przez oficynę „Region” 
dyskutowano o Pomorzu, Ko-
ciewiu, Powiślu pod kątem 
badań etnograficznych, języ-
kowych i stanie publikacji na-
ukowych. Organizatorem spo-
tkania była Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tczewie, a uczest-
nikami spotkania członkowie 
i sympatycy ZKP oddział Ko-
ciewski: dr Michał Kargul – wi-
ceprezes ZKP, dr Krzysztof Kor-
da – radny Powiatu Tczewskie-
go, prof. Maria Pająkowska-Kę-
sik z Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy.

Tomasz Jagielski
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Galeria Henryka Ku-
dzio jest bez wątpienia 
przesiąknięta duchem 

dzieł wielkich mistrzów. Hans 
Memling, Hieronim Bosch, 
Rafael Santi, Leonardo da Vin-
ci, Pieter Bruegel czy Jan Ver-
meer – to tylko niektórzy ar-
tyści, z których twórczością 
możemy obcować w Fabryce 
Sztuk. Kopie ich obrazów od 
lat tworzy artysta malarz, gra-
fik, absolwent Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (spe-
cjalizacja grafika artystyczna) 
– Henryk Kudzio. A czyni to 
w mistrzowski sposób. Ryt-
miczna precyzja, dążenie do 
wiernego odzwierciedlenia 
oryginału są cechami charak-
terystycznymi Jego warsztatu 
artystycznego.

Zgodnie z założeniem progra-
mowym, ekspozycje w Galerii 
Henryka Kudzio mają cyklicz-
nie zmieniać się, z uwzględ-
nieniem różnych motywów 
przewodnich.

 Spacer po galerii wielkich mi-
strzów malarstwa rozpoczy-
namy od „Sądu Ostateczne-
go” Hansa Memlinga (1430-
1494). To jedno z najlepiej za-
chowanych i najwspanialszych 
dzieł niderlandzkich na świe-
cie. Aż do XIX wieku nie zna-

no jego autora. Obraz powstał 
na zlecenie pewnego kupca 
i dyrektora banku zarazem. 
Jako wotywny dar przed po-
dróżą do Anglii miał być za-
prezentowany w jego rodowej 
kaplicy pod Florencją, ale… 
nigdy tam nie dotarł. Został 
zrabowany przez gdańskich 
kaprów i przekazany Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku. „Sąd 
Ostateczny” Memlinga to przy-
kład tryptyku.

Tryptyki tworzył też Hieronim 
Bosch (ok. 1450-1516), nazy-
wany „malarzem diabłów i he-
retyków”. Jego apokaliptycz-
ne wizje ciągle frapują histo-
ryków sztuki. W Galerii Hen-
ryka Kudzio zobaczymy kopie 
„Sądu ostatecznego” i „Kusze-
nia świętego Antoniego”, a tak-
że obrazów o charakterze mo-
ralizatorskim („Śmierć skąpca” 
i „Statek głupców”). Boschem 
inspirował się kolejny wielki 
artysta – Pieter Bruegel (ok. 
1525-1569), czego doskonałym 
przykładem jest obraz „Upa-
dek zbuntowanych aniołów”. 
Bruegel dał początek dynastii 
malarskiej. Malowali jego sy-
nowie, wnuk i prawnukowie. 
Jako jeden z pierwszych zaczął 
przedstawiać życie zwykłych 
ludzi, przez co zyskał przydo-
mek „chłopski”.

W Galerii zobaczymy ponadto 
kopie obrazów wielkich postaci 
doby renesansu: Rafaela San-
tiego (1483-1520) i Leonar-
da da Vinci (1452-1519). Ten 
pierwszy znany jest z przedsta-
wień „słodkich” Madonn. Z ko-
lei talent mistrza Leonarda do-
strzeżemy w obrazie „Piękna 
księżniczka”. Co ciekawe, cał-
kiem niedawno okazało się, 
że to dzieło autora „Mona Lisy” 
i „Damy z łasiczką”. Wcześniej 
uważano, iż dziewczęcy portret 
wykonał dziewiętnastowieczny 
niemiecki malarz. Leonarda da 
Vinci zdradził środkowy palec 
lewej ręki, który przez przypa-
dek został odtłoczony na wyso-
kogatunkowym pergaminie – 
taki sam jak na innym obrazie 
mistrza zatytułowanym „Świę-
ty Hieronim na pustyni”. Oczy-
wiście konieczne były badania 
materiału, na którym nama-
lowano „Piękną księżniczkę”. 
Wyszły one pomyślnie, co po-
zwoliło uznać autorstwo Le-
onarda da Vinci.

Martwą naturę w Galerii Hen-
ryka Kudzio reprezentują ko-
pie dzieł niderlandzkich mala-
rzy i Caravaggia (1571-1610), 
który uznawany jest za prekur-
sora tego motywu. Pamiętaj-
my, że w jego czasach martwą 
naturę uważano za mniej war-

tościowy temat. Caravaggio 
dokonał zmiany. Z doświad-
czeń tego włoskiego malarza 
korzystał Jan Vermeer (1632-
1675) – wprowadził boczne 
światło i budował przestrzeń 
za pomocą światła. Charakte-
rystycznym dla Vermeera mo-
tywem jest list. Przykład stano-
wi dzieło „Dziewczyna czytają-
ca list”. Kiedyś uważano, że ten 
sztandarowy obraz Verme-
era namalował… Rembrandt. 
Wspomniany obraz nabył sam 
król Polski – August III Sas od 
paryskiego handlarza, który 
podczas transakcji dołożył go 
do innych kosztowności.

To tylko niektóre kopie dzieł 
wielkich Mistrzów. Wszyst-
kich spragnionych obcowa-
niem ze sztuką zapraszamy 
na wystawę.

NA PODSTAWIE:
Bianco D., Klasycy sztuki: Bruegel, 

Florencja-Mediolan 2006.
culture.pl/pl/wydarzenie/

dzieki-polskim-zbiorom-zidentyfikowa-
no-dzielo-leonarda

niezlasztuka.net/o-sztuce/
hans-memling-sad-ostateczny/

niezlasztuka.net/o-sztuce/
johannes-vermeer-dziewczyna-czytaja-
ca-list-przy-otwartym-oknie/

sadostateczny.mng.gda.pl/
pl.wikipedia.org/wiki/ 

Kosz_z_owocami_(obraz_Caravaggia)
pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Vermeer
materiałów z wystawy o Hieronimie Boschu 

(Tczew, Fabryka Sztuk, 2016)

Tekst:
Małgorzata Kruk/Fabryka Sztuk

Zdjęcia:
Natalia Kuśmierczuk/Fabryka Sztuk

W galerii Henryka Kudzio

GALERIA HENRYKA KUDZIO

Fabryka Sztuk
Tczew, ul. 30 Stycznia 4

poniedziałek-piątek 8.00-18.00
soboty, niedziele, święta 10.00-16.00

ostatnie wejście: 45 minut  
przed zamknięciem

WSTĘP BEZPŁATNY

Pieter Bruegel Starszy, Sianokosy, 114 x 158 cm, oryginał w Zamku na Hradczanach 
w Pradze, autor kopii: Henryk Kudzio

Leonardo da Vinci, La Bella Principessa 
/Piękna księżniczka, 33 x 24 cm, 
oryginał w Bibliotece Narodowej  
w Warszawie (z dzieła „La Sforziada”) , 
autor kopii: Henryk Kudzio 
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Jeżeli od tej decyzji nie będzie 
kolejnych odwołań do Krajo-
wej Izby Odwoławczej, na po-
czątku roku zostanie podpisa-
na umowa z nowym operato-
rem – hiszpańską firmą City 
Bike Global SA w partnerstwie 
z włoskim producentem rowe-
rów Vaimoo. Stawką trwają-
cego ponad rok postępowania 
jest zarządzanie przez 6 lat po-
nad 4 tys. rowerów elektrycz-
nych i tradycyjnych w 16 gmi-
nach czwartej największej me-
tropolii w Polsce.

W postępowaniu na obsłu-
gę nowego Mevo wpłynę-
ły dwie oferty: City Bike Glo-
bal SA z podwykonawcą Geo-
velo na kwotę 159 mln oraz 
Konsorcjum BikeU (Polska) 
i Freebike (Czechy) na kwotę 
365 mln zł. Komisja przetargo-
wa oceniała oferty pod wzglę-
dem ceny (60 proc.) i przed-
stawionej koncepcji funkcjo-
nowania systemu (40 proc.) 
Dodatkowo powołani eksperci 
rzeczowi i prawni zbadali ofer-
ty pod względem formalnym 
oraz zaoferowanej ceny. Biegły 
rzeczoznawca i komisja prze-
targowa ocenili zgodność ro-
werów z wymaganiami przed-
stawionymi w postępowaniu.

W ramach czynności związa-
nych z otwarciem ofert OMG-
GS wskazał, że na sfinansowa-
nie zamówienia w części pod-
stawowej Zamawiający za-
bezpieczył kwotę 107,5 mln zł 
brutto, przy czym podana kwo-
ta nie zawierała przychodów 
z abonamentów czy sprzeda-
ży powierzchni reklamowej, 

które (inaczej niż w poprzed-
niej umowie) będą teraz trafiać 
na konto OMGGS. Do tego na-
leży doliczyć kwotę, jaką OMG-
GS otrzyma z tytułu zwrotu po-
datku VAT. Na podstawie ana-
liz finansowych specjalistów 
ds. zamówień publicznych 
i systemów rowerów publicz-
nych oraz profesjonalnej firmy 
konsultingowej, na realizację 
zamówienia przez 6 lat zapla-
nowano 174,7 mln zł.

Po zbadaniu ofert, analizach 
ekspertów i prawników, a tak-
że po pozytywnej opinii bie-
głego rzeczoznawcy, komi-
sja przetargowa zdecydowała 
o wyborze hiszpańskiej spół-
ki City Bike Global SA, która 
jest już operatorem rowerów 
miejskich w Barcelonie, Pary-
żu, Helsinkach i Sztokholmie. 
W ciągu 10 dni wykonawcy 
biorący udział w postępowa-
niu mogą złożyć odwołanie od 
wyników przetargu do Krajo-
wej Izby Odwoławczej, jeśli to 
nie nastąpi – w styczniu 2022 
r. planowane jest podpisanie 
umowy z nowym wykonawcą.

Nowe Mevo ma być systemem 
mieszanym z 4099 rowerami 
(1000 rowerów tradycyjnych 
i 3099 z napędem elektrycz-
nym). Infrastruktura oraz ro-
wery będące w posiadaniu 
OMGGS zostaną wykorzysta-
ne w nowym systemie. System 
będzie składał się z 717 stacji 
(wcześniej 660). Nowe stacje 
pojawią się w Kartuzach, Żuko-

wie, Sierakowicach, Prusz-
czu Gdańskim, Władysła-
wowie, a także w dwóch no-
wych gminach, które dołącza-
ją do projektu – w Kosakowie 
i Kolbudach.

System ładowania baterii bę-
dzie zdecentralizowany. Punk-
ty ładowania powstaną w każ-
dej gminie. Przyszły operator 
zapewni 51 takich punktów. 
Bateria pozwoli na pokonanie 
100 km przy jej pełnym na-
ładowaniu. Nowością będzie 
możliwość wypożyczenia i jaz-
dy na rowerze elektrycznym 
z rozładowaną baterią (stawki 
będą liczone jak za rower tra-
dycyjny, przy czym rower bę-
dzie widoczny dla systemu jako 
ten przeznaczony do wymiany 
lub ładowania – co oznacza, 
że OMGGS nie będzie ponosił 
kosztów jego obsługi). Do ob-
sługi systemu wykonawca bę-
dzie wykorzystywał wyłącznie 
pojazdy zeroemisyjne lub ro-
wery cargo. Wykonawca będzie 
również zobowiązany do regu-
larnej dezynfekcji rowerów, je-
żeli będzie tego wymagać sytu-
acja pandemiczna.

Sposób używania systemu się 
nie zmieni. Rowery IV genera-
cji będzie można wypożyczać 
za pomocą aplikacji mobilnej 
(skanowanie kodu QR), urzą-
dzeń wyposażonych w techno-
logię NFC lub kart zbliżenio-
wych, a także przez centrum 
kontaktu. Bez zmian pozosta-
nie również system zwrotu ro-

werów. Będzie można zwra-
cać je, tak jak wcześniej, także 
poza stacjami. Każdy użytkow-
nik będzie mógł zarezerwować 
rower na maksymalnie 10 mi-
nut. W trakcie wypożyczenia 
roweru, użytkownik będzie 
mógł skorzystać z opcji posto-
ju. Rowery będą posiadać m.in. 
7-biegową przekładnię (trady-
cyjne) lub 3-biegową (rowery 
ze wspomaganiem elektrycz-
nym) ze zintegrowanym ha-
mulcem, opony z wkładką an-
typrzebiciową, a także koszyk 
o pojemności min. 10 litrów 
zabezpieczający mały bagaż 
z 5 stron.

Do dyspozycji użytkowników 
będą 2 rodzaje abonamen-
tów: abonament miesięczny 
za 29,99 zł oraz roczny za 259 
zł. W ramach obu abonamen-
tów będzie można każdego 
dnia skorzystać ze 120 min jaz-
dy na rowerze tradycyjnym lub 
60 min na rowerze elektrycz-
nym. Po wyczerpaniu minut 
z abonamentu, każda minuta 
na rowerze elektrycznym bę-
dzie kosztować 0,2 zł, na trady-
cyjnym 0,1 zł. Jeżeli użytkow-
nik nie zdecyduje się na zakup 
abonamentu – będzie mógł 
wypożyczyć rower w taryfie 
minutowej (0,15 zł za minu-
tę jazdy na rowerze tradycyj-
nym i 0,30 zł za minutę na ro-
werze elektrycznym), a także 
w taryfie na 48 h za 59 zł (do 
wykorzystania dziennie 480 
min. jazdy na rowerze trady-
cyjnym i 240 min. na rowerze 
elektrycznym). W ramach jed-
nego konta będzie można wy-
pożyczyć jeden rower. Nowe 
Mevo będzie działało w sezo-
nie 9+3 – przez 9 miesięcy 100 
proc. floty, od grudnia do koń-
ca lutego 50 proc. floty.

Zanim z rowerów będą mo-
gli skorzystać zarejestrowani 
użytkownicy – 100 jednośla-
dów trafi na testy wewnętrz-
ne (w ciągu maksymalnie 14 
miesięcy od podpisania umo-
wy), które będą trwały od 10 
do 21 dni. Po tym okresie, od-
będzie się trwający minimum 
3 tygodnie rozruch systemu, 
przy minimum połowie flo-

Postępowanie na nowe Mevo rozstrzygnięte

Tekst i zdjęcie:

Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot

Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot wybrał 

najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu na nowe 

Mevo.
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Firma Asseco Data Systems, 
która jest głównym wyko-
nawcą systemu, rozpoczyna 
instalację sprzętu umożliwia-
jącego obsługę mieszkańców 
Pomorza w ramach tworzo-
nego w naszym regionie sys-
temu FALA.

FALA będzie narzędziem 
informatycznym, które zin-
tegruje rozproszone syste-
my biletowe w różnych mia-
stach województwa i połą-
czy je z systemami kolejowy-
mi PKP SKM oraz Polregio. 
Dzięki temu pasażer, wsia-
dając do autobusu, pociągu, 
tramwaju czy trolejbusu nie 
będzie musiał kupować od-
rębnych biletów u każdego 
z organizatorów transportu. 
Rozliczać się będzie na pod-
stawie sygnalizowania swo-
jej obecności w pojeździe – 
odbijając się na specjalnych 
czytnikach kartą komuni-
kacyjną, kartą bankową lub 
smartfonem z zainstalowa-
ną aplikacją.

Choć system z założenia bę-
dzie przystosowany do sa-
modzielnej obsługi, na te-
renie województwa urucho-
mionych zostanie na począ-
tek ponad 20 punktów obsłu-
gi klienta, które zapewnią po-
moc osobom z ograniczony-

Przygotowania 
do uruchomienia punktów 

obsługi klienta systemu FALA

mi umiejętnościami obsługi 
komputera czy smartfonu. 
W każdym z POK-ów będzie 
można uzyskać pomoc przy 
założeniu konta, sprawdzić 
swoje dane, doładować swo-
je konto określoną kwotą lub 
biletem okresowym oraz uzy-
skać wiele informacji na te-
mat transportu publicznego 
w regionie.

Spółka InnoBaltica, któ-
ra na zlecenie pomorskich 
samorządów odpowiada 
za wdrożenie systemu FALA, 
chce jak najlepiej przygo-
tować mieszkańców Pomo-
rza na nadchodzące zmiany 
i dlatego sieć POK-ów orga-
nizuje już teraz. Działać one 
będą na bazie istniejących 
punktów obsługi pasażera 
oraz na bazie punktów infor-
macji turystycznej. Wszyst-
ko po to, żeby w momencie 
uruchomienia nowego syste-
mu mieszkańcy Pomorskie-
go wiedzieli dokąd się udać 
po wsparcie – o ile takie bę-
dzie potrzebne.

Poniżej przedstawiamy listę 
miast, w których działać będą 
punkty obsługi klienta syste-
mu FALA (w niektórych mia-
stach będą to dwa albo nawet 
trzy POK-i): Gdańsk, Gdy-
nia, Tczew, Kwidzyn, Choj-

nice, Miastko, Słupsk, Ustka, 
Lębork, Wejherowo, Włady-
sławowo, Rumia. Spółka In-
noBaltica prowadzi rozmo-
wy z kilkoma jeszcze mia-
stami w sprawie uruchomie-
nia na ich terenie kolejnych 
punktów.

Jako pierwsze w sprzęt in-
formatyczny systemu FALA 
zostaną wyposażone punkty 
obsługi klienta w Ustce. Har-
monogram montażu rozpisa-
ny jest do końca lutego.

Przypomnijmy: system FALA 
będzie uruchamiany etapa-
mi. Jako pierwsza zacznie 
działać aplikacja mobilna – 
w połowie bieżącego roku. 
Od tego momentu zacznie 
się montaż tzw. walidatorów, 
czyli kasowników. Bedzie to 
850 urządzeń na przystan-
kach kolejowych oraz 5300 
urządzeń w pojazdach ko-
munikacji miejskiej (autobu-
sach, trolejbusach i tramwa-
jach). Na początku 2023 roku 
kasowniki zaczną działać, 
a mieszkańcy Pomorza i tu-
ryści będą się mogli na nich 
odbijać już nie tylko swoimi 
smartfonami, ale także spe-
cjalnymi kartami komunika-
cyjnymi FALA, które wyda-
wane będą w całym regionie, 
a także kartami bankowymi.

Tekst i zdjęcie:

InnoBaltica

W pierwszej połowie stycz-
nia rozpoczął się montaż 
sprzętu informatycznego 
niezbędnego do obsługi 

pasażerów w nowym sys-
temie FALA. Punkty obsługi 

powstaną w największych 
miastach województwa 

pomorskiego.

ty. W tym czasie użytkow-
nicy będą mogli rejestro-
wać się i korzystać z syste-
mu bez ponoszenia jakich-
kolwiek kosztów. Dopie-
ro po pozytywnym zakoń-
czeniu wszystkich testów 
(w terminie maksymalnie 
do 17 miesięcy od podpisa-
nia umowy) zostanie uru-
chomione 100 proc. syste-
mu i możliwość kupowania 
abonamentów.

– Jeżeli nie będzie żad-
nych odwołań do KIO 
i umowa zostanie podpisa-
na w styczniu 2022 r. – to 
pierwsze rowery dla miesz-
kańców metropolii zostaną 
udostępnione najpóźniej 
na wiosnę 2023 r. – mówi 
Dagmara Kleczewska, 
kierownik projektu Mevo.

Umowa będzie podpisana 
na 6 lat. System swoim za-
sięgiem obejmie 16 gmin – 
dotychczasowe 14 (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Żukowo, 
Reda, Pruszcz Gdański, 
Tczew, Sierakowice, Ru-
mia, Somonino, Stężyca, 
Kartuzy, Puck i Władysła-
wowo), a także dodatkowo 
Kolbudy i Kosakowo.

W przeciwieństwie do Mevo 
1.0, tym razem zamawia-
na jest usługa, a nie zakup 
rowerów i stacji. Oznacza 
to, że operator otrzymu-
je zapłatę za usługę w rów-
nych ratach za każdy mie-
siąc prawidłowego dzia-
łania systemu. Również 
w odróżnieniu od Mevo 
1.0, przychody z reklam 
i abonamentów będą tra-
fiać do OMGGS, który bę-
dzie współadministratorem 
danych osobowych i będzie 
ponosił odpowiedzialność 
za wpłacane przez użytkow-
ników pieniądze.

Nowym operatorem roweru 
metropolitalnego Mevo bę-
dzie hiszpańska firma City 
Bike Global SA , której pod-
wykonawcą będzie polska 
firma Geovelo. Hiszpańska 
spółka, dawny oddział gru-
py Moventia (Marfina), za-
łożonej w 1923 r. i specjali-
zującej się w obsłudze usług 
komunikacji miejskiej; za-
rządza ponad 30 tysiącami 
rowerów w Finlandii, Szwe-
cji, Francji i Peru.








