
JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘLI TCZEWSCY RADNI BUDŻET MIASTA NA 2023 ROK. 24 MLN ZŁ 
TO ŚRODKI NA INWESTYCJE. WŚRÓD NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ CZEKA NAS M.IN. 
ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWEGO BASENU, REWITALIZACJA PARKU NA TERENIE DAWNEGO 
FOLWARKU PIOTROWO, ROZPOCZĘCIE RENOWACJI PARKU MIEJSKIEGO, PLANUJEMY 
TEŻ ZAKUP ZABYTKOWEGO WIATRAKA, ZAKOŃCZYMY REMONT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWY ULIC CEGLARSKIEJ I ZYGMUNTA STAREGO.

24 MILIONY NA INWESTYCJE
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Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl

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

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

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

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

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

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

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

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Damian Piskorski 
Józef Cichon
Roman Kucharski

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

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

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

ZDJĘCIE NA OKŁADCE 
Krzysztof Małkiewicz

Wokół nas20

Budżet Tczewa na 2023 rok8

Kultura21-22

Ekologia16-17

Samorząd4
5 Społeczeństwo

18-19 Rower

9 Budżet Obywatelski Tczewa

10 Straż Miejska w grudniu

6-7 Inwestycje
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››
››AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w 10. edycji konkursu fotograficznego  
„Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2024” (str. 15)
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Pod koniec grudnia pod-
pisana została umowa z 
City Parking Group S.A. 

z Grudziądza na prowadzenie 
i obsługę stref płatnego parko-
wania i płatnych parkingów na 
terenie Tczewa w latach 2023-

Zamiast strzelać, karmimy zwierzęta
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Sylwester i Nowy Rok to wiel-
ki stres dla zwierząt, dlatego 
już po raz drugi, zamiast poka-
zu fajerwerków i puszczania z 
dymem tysięcy złotych, prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłoc-
ki, przekazał karmę dla schro-
niska dla zwierząt. Do bezdom-

nych psów trafiło 140 kg spe-
cjalistycznej karmy - weteryna-
ryjnej i leczniczej, przeznaczo-
nej głównie dla zwierząt sta-
rych i schorowanych oraz dla 
szczeniaków.

Sylwester to nie jedyna oka-
zja, kiedy miasto w ten sposób 
wsparło schronisko. Takie ak-
cje organizujemy kilka razy w 
roku. Poza tym miasto corocz-
nie przekazuje środki na utrzy-
manie schroniska dla bezdom-
nych zwierząt. W 2023  r. jest 
to 330 tys. zł.  

W tczewskim schronisku prze-
bywa ok 130 psów i 30 kotów, 
które czekają na adopcję.

Z tej akcji Tczew zasłynął 
w całej Polsce – zamiast 

kupować fajerwerki, wspie-
ramy zwierzaki ze schroniska. 

Informacje o tym pojawiły 
się nawet w ogólnopolskich 

mediach.

Zakończony został kolej-
ny etap zagospodaro-
wywania niecki czyży-

kowskiej. W 2022 r .przed-
miotem prac była południo-
wa część niecki (ok. 3,7 tys. 
m2), która pełni funkcję wy-
poczynkową, spacerową. Wy-
konane zostały alejki, pojawi-
ły się nowe nasadzenia, ław-
ki, kosze na śmieci. Koszt za-
dania to 350 tys. zł. 

Od kilku lat miasto systema-
tycznie inwestuje w ten ob-
szar, dzięki czemu niecka sta-
ła się uczęszczanym miej-
scem rekreacji i wypoczynku 

Niecka czyżykowska coraz ładniejsza
na osiedlu Czyżykowo. Są tam 
już m.in. pumptracki do jazdy 
na rowerach, ścieżki do jazdy 
na wrotkach, rolkach, desko-
rolkach. Jest boisko do siat-
kówki plażowej, siłownia pod 
chmurką, plac zabaw, stół do 
ping-ponga, wybieg dla psów. 
Teren jest oświetlony, wypo-
sażony m.in. w ławki, kosze na 
śmieci, stojaki rowerowe. Po-
wstały alejki spacerowe i po-
sadzona zieleń. 

W 2023 r, w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Tczewa, pla-
nowane jest zadrzewienie tego 
obszaru.Fo
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2026. Przedmiotem zamówie-
nia jest m.in. zorganizowanie i 
obsługa punktów płatnego par-
kowania i oraz płatnych parkin-
gów; zorganizowanie, wyposa-
żenie i prowadzenie biura ob-
sługi; wyposażenie miejsc płat-

nego parkowania w parkoma-
ty o określonych parametrach; 
wdrożenie i obsługa rozliczeń 
wpływów z parkomatów i opłat 
dodatkowych, dozór technicz-
ny oraz serwis urządzeń służą-
cych do egzekwowania opłat.

Wyłoniony wykonawca systemu 
płatnego parkowania

Firma City Parking Group 
S.A. świadczy podobne usłu-
gi m.in. w Świeciu, Wąbrzeź-
nie, Grudziądzu. W Tczewie, 
zgodnie z umową, system ma 
być przygotowany do końca 
marca br.
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Kalendarz imprez 
na 2023 r.

Przygotowany został Miejski 
Kalendarz Imprez na 2023 
rok. Zawiera ok. 250 różnego 
rodzaju wydarzeń – kultural-
nych, sportowych, rekreacyj-
nych, patriotycznych organi-
zowanych i zgłoszonych przez 
różne podmioty. Kalendarz 
został zamieszczony na stro-
nie internetowej www.wro-
tatczewa.pl

Wśród najważniejszych imprez 
planowanych w tym roku są:
18 lutego – Inscenizacja Bi-
twy o Tczew z 1807 r.
25-26 marca – Jarmark 

Wielkanocny
1 kwietnia – Wielkanocne 

spotkanie tczewian (przy 
fontannie)

13 maja – Majówka na Gór-
kach

20 maja – Europejska Noc 
Muzeów w czasach Królo-
wej Bony

27 maja – Festyn Samorzą-
dowo-Komunalny

4 czerwca – Pchli Targ
17 czerwca – Festyn Biblio-

teczny
24 czerwca – Sobótki 

Tczewskie
26 sierpnia – In Memoriam 

XXII Festiwal Grzegorza 
Ciechowskiego

1 września – Piknik Histo-
ryczno-Militarny

2 września – Narodowe Czy-
tanie

2 września – Tczewskie Do-
żynki Działkowe

3 września – Wrześniowe 
Targowisko

11 listopada – uroczy-
stości patriotyczne i fe-
styn z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości

9-10 grudnia – Jarmark Bo-
żonarodzeniowy.

Dzień 30 stycznia, od 
1992 r. obchodzimy 
jako Dzień Tczewa. 

Jest to pamiątka wkroczenia 
do miasta w 1920 r. Błękit-
nej Armii gen. Józefa 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 potrwają od 28 do 
30 stycznia.
W programie:
28 stycznia
›› parkrun „Wszyscy jeste-

śmy Hallerczykami” – 
godz. 9.00, Bulwar Nad-
wiślański

29 stycznia
›› msza św. w intencji Mia-

sta i Mieszkańców, godz. 
12.30, kościół pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św.

30 stycznia
›› godz. 16.00 – widowi-

sko historyczne „Tczew 
1920”, pl. Hallera

11-letni tczewski karateka  
na podium Mistrzostw Świata

›› o godz. 16.30 – uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej, 
Centrum Kultury i Sztu-
ki, ul. Kard. Wyszyń-
skiego 10

›› godz. 19.00 – wysta-
wa „Fabryka Prze-
kładni Samochodo-
wych POLMO w Tcze-
wie – historia rozwo-
ju techniki – od Musca-
te do EATON”, Fabryka 
Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

Wydarzenia towarzyszące:

›› 30 stycznia, godz. 19.00 
–Galeria Henryka Ku-
dzio, Fabryka Sztuk, ul. 
Podmurna 15.

Tradycyjnie (już po raz dzie-
wiąty), mieszkańcy Tczewa, 
którzy obchodzą urodziny 30 
stycznia otrzymują od prezy-
denta Tczewa Mirosława Po-
błockiego życzenia urodzi-
nowe oraz kalendarz. W tym 
roku takie upominki trafią do 
136 osób, z których najstarsza 
ma 92 lata, a najmłodsza 5 lat.

30 Stycznia – Dzień Tczewa

Marek Pelowski – 11 
letni tczewianin, w 
grudniu ub. roku, 

zdobył brązowy medal Pu-
charu Świata Karate Trady-
cyjnego. 
Mistrz karate gościł w Urzę-
dzie Miejskim w Tczewie. To-
warzyszyli mu rodzice oraz 
trener Kazimierz Marut. W 
Mistrzostwach Świata, któ-
re odbyły się kilka dni temu 
brało udział ponad 1500 za-
wodników z 25 krajów. Ma-
rek trenuje w Uczniowskim 
Klubie Sportowym Karate 
Tradycyjnego. Przygodę z ka-
rate rozpoczął w wieku 7 lat, 
ćwiczy systematycznie trzy 
razy w tygodniu.
Upominki i gratulacje, w 
imieniu prezydenta Mirosła-

wa Pobłockiego, przekaza-
li mu wiceprezydenci Adam 
Burczyk i Adam Urban.
Tczew stał się prawdziwym 
zagłębiem utalentowanych 
karateków. W listopadzie 

ubiegłego roku także zawod-
nicy Karate Senshi z Tcze-
wa przywieźli 8 medali z Mi-
strzostw Polski Karate WKF 
Juniorów Młodszych, Junio-
rów i Młodzieżowców.
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Urodzenia

Liczba zarejestrowanych 
aktów urodzenia: 842 (dla 
porównania: 2021 r. – 880, 
2020 r. – 910, 2019 r. – 
1132, 2018 r. – 1161)

›› w trybie rejestracji zwy-
kłej: 752

›› w trybie rejestracji 
szczególnej (urodzenia 
poza granicami RP): 90

Liczba noworodków, któ-
re zostały zameldowane 
w Tczewie w 2022 r.: 408,  
(2021 r. – 449, 2020 r. – 
505, 2019 r. – 530, 2018 r. 
– 593).

Najpopularniejsze imiona:

›› żeńskie: Zuzanna, Maja, 
Zofia 

›› męskie: Nikodem, Anto-
ni, Leon

Imiona rzadko nadawane: 
Rozalia, Irma, Liwia, Gu-
staw, Ariel, Brajan

Małżeństwa

Liczba zarejestrowanych 
aktów małżeństwa: 350 (w 
2021 r. – 356, w 2020 r. – 
294, 2019 r. – 399, 2018 r. 
– 393), w tym:

›› w trybie rejestracji zwy-
kłej: 318 (cywilne – 173, 
w tym 35 ślubów poza 
lokalem USC, konkorda-
towe – 145)

›› w trybie rejestracji 
szczególnej (małżeń-
stwa, które zostały za-
warte poza granicami 
RP): 32

Najmłodsi małżonkowie: ko-
bieta 20 lat, mężczyzna 21 
lat. Najstarsi małżonkowie: 
kobieta 86 lat, mężczyzna 
79 lat. Największa różnica 
wieku między małżonkami: 
24lata (kobieta 30 lat, męż-
czyzna 54 lata).

Rok 2022 w Tczewie – mniej 
ślubów, mniej dzieci, mniej zgonów 

Zgony
Liczba zarejestrowanych 
aktów zgonu: 944 (w 2021 
r. – 1032,w 2020 r. – 934, 
w 2019 r. – 865, w 2018 r. – 
837), w tym:

›› w trybie rejestracji zwy-
kłej: 917

›› w trybie rejestracji 
szczególnej (zgony, któ-
re nastąpiły poza grani-
cami RP): 27.

W 2022 r. zmarło 615 r. osób 
zameldowanych w Tczewie,  
(w 2021 r. – 813, w 2020 r. – 
692, w 2019 r. – 626).

Jubileusze
Rocznice pożycia małżeń-
skiego obchodziło 128 par, 
w tym:
›› 50-lecia – 66 par
›› 55-lecia – 31 par
›› 60-lecia – 19 pary
›› 65-lecia – 11 par
›› 70-lecia – 1 para

Rocznice urodzin:
›› 100 rocznica urodzin:  

2 osoby
›› 101 rocznica urodzin:  

2 osoby
›› 103 rocznica urodzin:  

1 osoba.

W 2022 r. w Tcze-
wie nieznacznie 
spadła liczba za-

wartych małżeństw i po raz 
trzeci z rzędu liczba ślubów 
cywilnych była wyższa niż 
ślubów konkordatowych. W 
porównaniu z 2021 r. spadła 
liczba zgonów, jednak pozo-
staje ona wyższa niż liczba 
urodzeń. Zauważalna jest 
tendencja, że z roku na rok 
rodzi się coraz mniej dzieci.

Małgorzata Mykowska

O d 2021 r. nasi najmłodsi 
mieszkańcy, czyli  nowo-

rodki  zameldowane w Tcze-
wie, mogą otrzymać pa-
kiet powitalny – Wypraw-
kę Tczewską. W 2022 r. 
taki upominek otrzymało 
166 dzieci.

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, WestRock 
ze Specjalnej Pomorskiej 
Strefy Ekonomicznej oraz 
Kociewski Kurier Tczewski, 
a partnerem Miejska Biblio-
teka Publiczna.

Małgorzata Mykowska

Wyprawka tczewska  
– na dobry początek

Pani Anna ma 101 lat

Pani Anna Alaburda, 
w grudniu ub. roku,  
skończyła 101 lat. Z tej 

okazji odwiedził ją prezy-
dent Mirosław Pobłocki.

Pani Anna urodziła się nie-
daleko Kościerzyny, ale 
w Tczewie, razem z mężem 
mieszka już od prawie 45 
lat. Przez wiele lat była na-
uczycielką języka polskie-
go i historii, a przez krótki 
czas także religii. Praca była 
jej pasją i często powtarza, 
że młodzież jest wspaniała, 
trzeba ją tylko zrozumieć.
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INWESTYCJE

Zakład Usług Komunalnych 
kontynuuje rozpoczęte 

w ubiegłym roku inwesty-
cje drogowe – przebudo-

wy ulic Zygmunta Starego 
i Ceglarskiej.

Przebudowa ulicy 
Zygmunta Starego

Wartość zadania to 6,1 mln 
zł. Inwestycja jest dofinan-
sowane w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych , w wysoko-
ści 5 mln zł. Wykonawcą ro-
bót jest firma B&W Usługi 
Ogólnobudowlane z Prusz-
cza Gd. Termin zakończenia 
prac – koniec lutego 2023 r.

Zakres inwestycji to przebu-
dowa ul. Zygmunta Starego 
(blisko 400 m), fragmentu 
ul. Królowej Marysieńki (46 
m), przebudowa ścieżki ro-
werowej w obrębie drogi wo-
jewódzkiej 224, remont na-
wierzchni odcinka ul. Ste-
fana Batorego (ok 58 m), 
a także budowa lub przebu-
dowa sieci kanalizacji desz-
czowej, sanitarnej, wodocią-
gowej, elektroenergetycznej, 
a także montaż oświetlenia 
drogowego.

Obecnie trwają prace zwią-
zane z przebudową sieci 
i urządzeń wodno-kanaliza-
cyjnych w ul. Stefana Bato-
rego oraz układaniem pod-
budowy pod chodniki i jezd-
nię w ul. Zygmunta Starego 
na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Żwirki do skrzyżowania 
z ul. Jagiellońską.

Zaawansowanie wykonania 
całości prac budowlanych 
szacuje się na ok 80 proc.

„Przebudowa ulicy 
Ceglarskiej

Koszt inwestycji to 7,9 mln 
zł, z czego 2,6 mln zł stanowi 
dofinansowanie z rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wykonawcą jest ROKA Bu-

downictwo ze Starogardu 
Gd. Zakończenie planowa-
ne jest na koniec lipca br.

Zakres inwestycji to przebu-
dowa ul. Ceglarskiej na ca-
łym jej przebiegu, czyli 725 
m od skrzyżowania z ul. Czy-
żykowską do skrzyżowania 
z ul. Nadbrzeżną, budowa 
ok. 60-metrowego odcinka 
ul. Czyżykowskiej (od stro-
ny ulicy Ceglarskiej), prze-
budowa około 30 m ul. Nad-
brzeżnej w obrębie skrzyżo-
wania z ul. Ceglarską. Inwe-
stycja obejmuje także budo-
wę sieci kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenia drogowego, 
usunięcie kolizji sieci wodo-
ciągowej, sanitarnej, elek-
troenergetycznej.

W chwili obecnej trwają pra-
ce przygotowawcze, dokona-
no inwentaryzacji stanu ist-
niejących dróg i budynków, 
wprowadzono tymczasową 
organizację ruchu, wytyczo-
no trasę przebiegu sieci ka-
nalizacji deszczowej. Rozpo-
częto prace związane z usu-

nięciem kolizji z sieciami 
elektroenergetycznymi śred-
niego napięcia.

Zakończono prace związane 
z przebudową sieci i urzą-
dzeń kanalizacji deszczo-
wej na odcinku od ul. J. Ko-
chanowskiego (ok. 280 m) 
ul. Ceglarskiej, zakończo-
no ustawianie krawężnika 
w ul. Ceglarskiej na długo-
ści ok 100 mb w ul. Ceglar-
skiej oraz ok 80 mb w połu-
dniowym odcinku ul. Czyży-
kowskiej.

Obecnie trwają prace zwią-
zane z przebudową sieci 
i urządzeń wodno-kanali-
zacyjnych, budową kanału 
technologicznego, usunię-
ciem kolizji linii kablowej 
energetycznej, ułożeniem 
przewodów oświetlenia 
ulicznego w ul. Ceglarskiej, 
korytowaniem i układaniem 
podbudowy pod chodniki 
i jezdnię.

Zaawansowanie wykonania 
całości prac budowlanych 
szacuje się na ok. 30proc.

Trwają przebudowy ulic 
Zygmunta Starego i Ceglarskiej

LIV sesja Rady 
Miejskiej w Tczewie

26 STYCZNIA, GODZ. 10.00
URZĄD MIEJSKI, UL. 30 STYCZNIA 1

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

porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady 

Miejskiej w Tczewie z grudnia 2022 r. 
i 9 stycznia 2023 r.

5. Informacja z działalności Prezyden-
ta Miasta Tczewa za styczeń 2023 r.

6. Informacja z interpelacji zgłoszo-
nych przez radnych od 28 grudnia 
2022 r. do 25 stycznia 2023 r.

CZĘŚĆ DRUGA
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania 
pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego 
w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób i rodzin 
objętych wieloletnim rządowym 
programem ,,Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023,

7.2. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad zwrotu wydatków na 
pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, 
zasiłki celowe i pokrycie kosztów 
pogrzebu,

7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych 
dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
rządowym programem ,,Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

7.4. zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miejskiej Tczew,

7.5. określenia zasad udzielania dotacji 
celowych w ramach programu 
,,Ciepłe mieszkanie”,

7.6. zatwierdzenia planów pracy Komisji 
stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 
2023 rok.

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań 
i wniosków.

9. Wolne wnioski, informacje oraz 
oświadczenia (podziękowania, 
życzenia itp.).
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Małgorzata Mykowska

W ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2022, 
pod koniec grudnia, 

zamontowane zostały dwie ko-
lejne czujki monitorujące ja-
kość powietrza w mieście. Nowe 
urządzenia znajdują się na Os. 
Witosa – na Skwerze 750-le-
cia Tczewa oraz przy ul. Jana 
Brzechwy na Os. Bajkowym. 
Koszt zadania to 12 tys. zł. 

Obecnie mamy w Tczewie łącz-
nie 5 czujek monitorujących ja-
kość powietrza – trzy pozostałe 
znajdują się przy pl. Piłsudskie-
go, na Bulwarze Nadwiślańskim 
oraz na skwerze z fontanną przy 
ul. Żwirki.

W systemie monitorowania 
przyjęta została metoda (naj-
popularniejszą w Polsce), bazu-
jącą na wartościach maksymal-
nych z ostatniej godziny. Czuj-
niki zbierają informacje o 3 ro-
dzajach pyłów zawieszonych w 
powietrzu: PM1, PM2.5 i PM10,

Bieżące pomiary można obser-
wować wchodząc na stronę: 

›› smog.alarmowy.pl
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To jedno z ostatnich 
zadań ubiegłoroczne-
go Budżetu Obywatel-

skiego – trakt pieszo-rowero-
wy łączący ul. Sychty z ul. Fe-
nikowskiego. Ten ok. 70-me-
trowy odcinek wykonany z 
betonowej kostki to jedno-
cześnie bezpieczny „skrót” 
dla dzieci spieszących się na 
zajęcia do Szkoły Podstawo-
wej nr 10. Są też ławki, śmiet-
niki i oświetlenie – 2 lampy 
wyposażone w turbinę wia-
trową i panel fotowoltaiczny. 
Koszt zadania to 102 tys. zł.
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Z końcem roku zakończy-
liśmy zagospodarowa-
nie terenu przy al. Soli-

darności, na teren rekreacyj-
ny. Jest to projekt zrealizowa-
ny w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Tczewa 2022.

W pobliżu Kanału Młyńskie-
go wykonany został ciąg spa-
cerowy, nasadzenia oraz ele-
menty małej architektury 
(pergola z tarasem, zestaw 
piknikowy, ławki z oparciem, 
kosze na śmieci, stojaki ro-
werowe). Koszt zadania to 
146 tys. zł.

Powietrze 
pod 
kontrolą
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Zagospodarowanie terenu przy Al. 
Solidarności na teren rekreacyjny

Na skróty do SP-10

P rezydent Miasta Tcze-
wa, na podstawie §4 
Załącznika nr 1  do 

Uchwały Rady Miejskiej nr 
XLIX/430/2010 z dnia 30 
września 2010 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzie-
lenia i rozliczenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na 
terenie administracyjnym mia-
sta Tczewa, ogłasza dodatkowy 

termin do dnia 31 marca 2023 
r. naboru wniosków o udziele-
nie dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i robo-
ty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, do re-
alizacji w roku bieżącym.

Zasady udzielania i rozlicza-
nia dotacji oraz wzór formula-
rza wniosku określa załącznik 
nr 1 do Uchwały Rady Miej-
skiej nr XLIX/430/2010 z 
dnia 30 września 2010 r. w 
sprawie przyjęcia zasad i try-

bu udzielenia i rozliczenia do-
tacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i robo-
ty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znaj-
dujących się na terenie admi-
nistracyjnym miasta Tczewa.

W celu uzyskania dodatko-
wych informacji prosimy o 
kontakt z Konserwatorem 
Zabytków Miasta Tczewa 
(pod nr telefonu 58 77 59 312 
lub drogą mailową: haase@
um.tczew.pl).”

Dotacje na remont zabytków  
– wnioski do końca marca
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Deficyt budżetu miasta wynie-
sie blisko 12,7 mln zł.

– Budżet uchwalony jednogło-
śnie to rzadkość – życzę panu 
prezydentowi i pani skarb-
nik sprawnego jego wykona-
nia. Mam jednak świadomość, 
że w obecnej światowej sytuacji 
to będzie bardzo trudne. – po-
wiedział po głosowaniu Zenon 
Drewa, przewodniczący Rady 
Miejskiej.

Wśród inwestycji planowanych 
na 2023 są m.in.:

Inwestycje komunalne
›› modernizacja oświetlenia 

miejskiego (wymiana bli-
sko 1000 opraw)

›› przebudowa schodów do-
stosowanych dla osób nie-
pełnosprawnych – przy SP 
10 (między ul. Twardow-
skiego i Iwaszkiewicza)

›› budowa kolumbarium 
i zagospodarowanie tere-
nu wokół niego na Cmen-
tarzu Komunalnym przy 
ul. Rokickiej

›› budowa naświetlaczy mu-
rali przy al. Zwycięstwa

Budżet Tczewa na 2023 rok 
przyjęty jednogłośnie

Tekst i zdjęcie:

Małgorzata Mykowska

›› budowa oczyszczalni wód 
opadowych na kolekto-
rach deszczowych wpro-
wadzonych do Kanału 
Młyńskiego

›› przebudowa kanalizacji 
deszczowej przy ul. Czyży-
kowskiej i Polnej

›› budowa sieci kanalizacji 
deszczowej przy ul. Prze-
mysława II

Budżet Obywatelski
›› przebudowa placu zabaw 

przy ul. Jurgo, H. Hass 
i Harcerskiej

›› zagospodarowanie pasa 
ternu zielonego przylega-
jącego do ul. Grunwaldz-
kiej na teren rekreacyjny

›› tężnia solankowa

›› poprawa bezpieczeństwa 
pieszych poprzez mon-
taż naświetlaczy na przej-
ściach

›› doświetlacze ścieżek przy 
garażach przy al. Zwycię-
stwa

›› otwarta wiata plenerowa – 
parkrun Tczew

›› zadrzewienie placu zabaw 
na Bulwarze Nadwiślań-
skim

›› rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Spółdzielczej

›› zadrzewienie niecki czyży-
kowskiej

›› nasadzenia niskich drze-
wek i kompozycji kwiato-
wych oraz mała architek-
tura

Sport i rekreacja
›› Aktywny Tczew – rozwój 

infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej poprzez bu-
dowę basenu rekreacyjne-
go

›› Zielony Tczew – rewita-
lizacja parku na terenie 
dawnego folwarku Piotro-
wo

›› Zielona Strefa w latach 
2022-2023

›› rewitalizacja Parku Miej-
skiego

›› zakup garażu do zeskoku 
o tyczce na stadionie przy 
ul. Bałdowskiej Inwestycje 
drogowe

›› dokończenie przebudowy 
ul. Ceglarskiej i Zygmunta 
Starego

›› wykonanie dokumentacji 
projektowych na przebu-
dowę ul. Kossaka, Okrę-
towej, Mieszka I oraz Obr. 
Westerplatte (wraz ze 
skrzyżowaniem ul. 1 Maja 
i Kard. Wyszyńskiego)

Inwestycje oświatowe
›› zagospodarowanie oto-

czenia SP 1 wraz z bo-
iskiem i salą – odwodnie-
nie terenu Szkoły Podsta-
wowej nr 8

›› zakup szkolnego busa  
dla SSP 2

Inwestycje pozostałe
›› zakup zabytkowego wia-

traka

›› adaptacja pomieszczeń 
w segmencie SP 4 na po-
mieszczenie tymczaso-
we m.in. dla uchodźców 
z Ukrainy

›› wymiana dźwigu w bu-
dynku Zespołu Opiekuń-
czego MOPS  
przy ul. Niepodległości

Jednogłośnie przyjęli 
tczewscy radni budżet 

miasta na 2023 rok. 
Przyszłoroczne dochody 

sięgną ponad 280 mln 
zł, wydatki 293 mln zł, 

w tym ponad 24 mln zł 
na inwestycje.
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Podstawowe wymogi formal-
ne jakie muszą spełniać zgła-
szane projekty:

– projekt może zgłosić miesz-
kaniec Tczewa;

– mieszkaniec może zgłosić 
dowolną liczbę projektów;

– projekt należy złożyć na for-
mularzu zgłoszenia projektu, 
określonym przez prezydenta 
Tczewa (do pobrania na www.
bo.tczew.pl) W formularzu, 
oprócz danych autora projek-
tu należy załączyć także m.in. 
opis projektu , lokalizację, sza-
cunkowy koszt realizacji;

– do formularza zgłoszenia 
projektu należy obowiązko-
wo dołączyć listę mieszkań-
ców popierających projekt 
zawierającą podpisy co naj-
mniej 20 mieszkańców (wzór 
listy mieszkańców do pobrania 
na www.bo.tczew.pl).

Budżet Obywatelski Tczewa
Zgłaszanie projektów od 24 stycznia do 13 lutego

Podstawowe wymogi mery-
toryczne:
– proponowane projekty są za-
daniami inwestycyjnymi, któ-
rych zakres mieści się w zada-
niach własnych gminy;
– są możliwe do zrealizowania 
w trakcie roku budżetowego;
– ich całkowity szacunkowy 
koszt realizacji nie przekra-
cza maksymalnych szacowa-
nych kosztów realizacji pro-
jektów dużych;
– są zlokalizowane na terenie, 
do którego Gmina posiada ty-
tuł prawny, uprawniający do 
dysponowania na cele umoż-
liwiające realizację projek-
tu oraz utrzymanie jego efek-
tu przez okres co najmniej 5 
lat. W przypadku braku tytułu 
prawnego do terenu na dzień 
zgłoszenia projektu autor pro-
jektu zobowiązany jest przed-
stawić oświadczenie właścicie-
la lub użytkownika wieczyste-
go nieruchomości o zobowią-
zaniu do nieodpłatnego odda-
nia Gminie do dysponowania 
na cele umożliwiające reali-
zację projektu oraz utrzyma-
nie jego efektu przez okres co 
najmniej 5 lat;
– są zlokalizowane na terenach 
o uregulowanym stanie praw-
nym, tzn.: co do których nie 

zaplanowano sprzedaży, uży-
czenia, oddania w najem, ani 
wykonania nowych inwestycji, 
remontów, jak również nie to-
czy się postępowanie admini-
stracyjne lub inne, które może 
zmienić przeznaczenie, funkcję 
lub sposób użytkowania tych 
terenów lub obiektów;

– są wykonalne technicznie, 
tzn. są możliwe do realizacji 
w założonym terminie, biorąc 
pod uwagę dostępność rzeczo-
wą i organizacyjną zasobów 
niezbędnych do wykonania 
projektu oraz przeprowadze-
nia niezbędnych działań for-
malnoprawnych;

– są ogólnodostępne dla miesz-
kańców;

– są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa;

– są zgodne z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Tczewa;

– nie zakładają wykonania wy-
łącznie planu lub dokumen-
tacji technicznej na realiza-
cję zadania;

– nie zakładają wykonania jed-
nego z elementów (etapów) re-
alizacji projektu, które w la-
tach kolejnych będzie wyma-
gało wykonania dalszych jego 
elementów (etapów).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA: 
›› www.bo.tczew.pl

Harmonogram Budżetu 
Obywatelskiego na 2024 r.

›› Zgłaszanie projektów – ter-
minie: od 24.01.2023 r. do 
13.02.2023 r.;

›› Publikacja informacji o speł-
nieniu lub niespełnieniu wy-
mogów formalnych przez 
zgłoszone projekty-w ter-
minie do 30.03.2023 r.;

›› Publikacja informacji o do-
puszczeniu lub niedopusz-
czeniu projektu do gło-
sowania – w terminie do 
12.06.2023 r.;

›› Publikacja informacji doty-
czącej zaktualizowanej listy 
projektów które nie zosta-
ły dopuszczone do głosowa-
nia oraz zaktualizowanej li-
sty projektów, które zostaną 
poddane pod głosowanie – 
w terminie do 28.06.2023 r.;

›› Publikacja informacji o ter-
minie przeprowadzenia gło-
sowania – w terminie do 
dnia 07.07.2023 r.;

›› Zakończenie konsultacji 
społecznych – ogłoszenie 
wyników – w terminie do: 
28.09.2023 r.
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Od 24 stycznia do 13 lutego 
można składać projekty do 

Budżetu Obywatelskiego 
Tczewa na 2024 r. Zgłaszać 
projekty i głosować mogą 

wszyscy mieszkańcy miasta, 
niezależnie od wieku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 wykonana została m.in. wiata nad miejscem do grillowania na Os. Staszica i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Kanału Młyńskiego
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W  grudniu 2022 r. tczewska Straż 
Miejska odnotowała 793 inter-
wencje, w tym 341 zgłoszonych 

przez mieszkańców i przedstawicieli insty-
tucji, 452 – pozostałe, w tym zgłoszone przez 
dyżurnych Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje własne strażników.

Dzielnicowi strażnicy miejscy działają-
cy na osiedlach Suchostrzygi i Bajko-
wym podjęli 56 interwencji własnych oraz 
27zleconych (przez administracje i miesz-
kańców osiedli, dyżurnych SM), nałoży-
li 3 mandaty karne na łączną kwotę 300 
zł, wystawili 24 wezwania dla sprawców 
wykroczeń drogowych, 12 osób pouczyli.

Na Os. Garnuszewskiego i Zatorzu dziel-
nicowi podjęli 51 interwencji własnych 

oraz 72 zlecone, nałożyli 3 mandaty kar-
ne na łączną kwotę 250 zł, wystawili 41 
wezwań dla sprawców wykroczeń drogo-
wych, 12 osób pouczyli.

Na Starym Mieście i Czyżykowie dzielni-
cowi podjęli 26 interwencji własnych oraz 
45 zleconych, nałożyli 3 mandaty karne 
na łącznie 200 zł, wystawili 21 wezwań 
dla sprawców wykroczeń drogowych, 2 
osoby pouczyli.

Interwencje dzielnicowych dotyczą głów-
nie spraw porządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.

Eko-patrol Straży Miejskiej przeprowa-
dził 27 interwencji własnych i 51 zleco-

nych. Wystawił 4 mandaty karne na łącz-
ną kwotę 450 zł oraz 10 wezwań. Pouczo-
no 9 osób, sporządzono 2 wnioski do sądu.

Do Komendy Powiatowej Policji w Tcze-
wie przekazano nagrania z monitorin-
gu miejskiego: przestępstwa na tle sek-
sualnym (5 grudnia), kradzieży z włama-
niem (5 grudnia), kolizji drogowych (5, 
12, 21 i 29 grudnia), potrącenia piesze-
go (14 grudnia), przywłaszczenia mienia 
(19 grudnia).

Przeprowadzono 15 interwencji dotyczą-
cych egzekwowania od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprzątania po nich. Na-
łożono 1 mandat na kwotę 200 zł, 3 oso-
by pouczono.

Straż Miejska w grudniu

Opuścili koczowisko, zostawili bałagan

Sprawcy zniszczenia mienia zatrzymani

Tczewscy strażnicy miejscy zatrzy-
mali sprawców zniszczenia mie-
nia. Do zdarzenia doszło 18 grud-

nia 2022 r. Około godziny 16:30 dyżur-
ny  zaobserwował, jak dwóch  nieletnich  
dopuściło się aktu wandalizmu kopiąc  
w szybę balustrady powodując jej wybi-
cie. Na miejsce niezwłocznie skierowa-
no patrol. Strażnicy odnaleźli i zatrzy-
mali  sprawców, którzy przyznali się do 
zarzucanego im czynu. Koszty związane 
z  naprawą  szklanego przęsła  wyniosą 

około 600 zł. Z  uwagi na wiek spraw-
ców w całości zostaną pokryte przez ro-
dziców chłopców.

Zwracamy się z  apelem  do wszyst-
kich  mieszkańców  o reagowanie na wszel-
kie przejawy  wandalizmu, do których do-
chodzi na terenie naszego miasta i  powia-
domienie odpowiednich służb. To także 
od naszej zbiorowej reakcji zależy prze-
strzeganie właściwych norm społecznych 
i ograniczenie niszczenia mienia publicz-
nego w przyszłości.

Zimą strażnicy miejscy zwracają 
szczególną uwagę na osoby bezdomne 

i patrolują miejsca, w których mogą 
przebywać. Mundurowi sprawdzają 

ogródki działkowe, altanki, piwnice i 
pustostany itp.

Tczewscy funkcjonariusze, podczas kon-
troli na terenie byłej jednostki wojsko-
wej,natrafili na koczowisko, które za-
mieszkiwały osoby bezdomne. Koczowi-
sko zostało opuszczone, ale bałagan po-
został. Dzięki pomocy pracowników Za-
kładu Usług Komunalnych w Tczewie te-
ren został posprzątany.

Straż Miejska w Tczewie

tel. 58 77 59 371
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K ilka lat prowadzonych 
postępowań, kilkudzie-
sięciu przesłuchanych 

świadków, mnóstwo przeana-
lizowanych dokumentów. Pro-
kuratura Okręgowa w Gdańsku 
właśnie umorzyła śledztwa w 
czterech sprawach skierowa-
nych przeciwko pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
oraz TTBS, a wszczętych na 
podstawie donosów.

Postępowania prowadzone 
były w sprawie: 

1. przekroczenia uprawnień i 
niedopełnienia obowiązków 
w 2014 r. przez pracowników 
jednostek samorządu teryto-
rialnego – Urzędu Miejskie-
go w Tczewie oraz Tczew-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego sp. z o.o. 

w związku z wniesieniem ty-
tułem aportu do TTBS, a na-
stępnie sprzedażą bez prze-
targu, działek przy ul. Rokic-
kiej na rzecz spółki TRN Es-
tate S.A.; 

2. wyrządzenia w dniu 12 maja 
2014 r. szkody majątkowej 
Tczewskiemu Towarzystwu 
Budownictwa Społecznego 
(651 272 zł) poprzez nadużycie 
udzielonych uprawnień przez 
osobę zobowiązaną do zajmo-
wania się sprawami majątko-
wymi spółki. Poprze zaniże-
nie wartości oraz wynikającej 
z niej ceny nieruchomości bę-
dących przedmiotem sprze-
daży na rzecz TRN Estate S.A.

3. przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy publicz-

nych – pracowników jednost-
ki samorządu terytorialnego – 
Gminy Miejskiej Tczew (2013 
r.), zobowiązanych do zajmo-
wania się jej sprawami mająt-
kowymi, w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub oso-
bistej polegającej na podpisa-
niu pomiędzy Pomorską Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną a 
Gminą Miejską Tczew poro-
zumienia dotyczącego działki 
(nr 10/0), na podstawie któ-
rej Gmina Miejska Tczew po-
nosi koszty utrzymania ul. Ma-
linowskiej wyrządzając tym sa-
mym szkodę w wysokości nie 
mniejszej niż 372 121,94 zł.

4. przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy publicz-
nych – pracowników jednost-

ki samorządu terytorialnego 
– Gminy Miejskiej Tczew (w 
2018 r.), zobowiązanych do 
zajmowania się jej sprawa-
mi majątkowymi, w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej 
lub osobistej, polegającej na 
podpisaniu przed Sądem Re-
jonowym w Tczewie ze spół-
ką STRABAG ugody sądowej, 
na podstawie której uzgodnio-
no wysokość kary umownej na 
kwotę 500 000 zł, wynikają-
cej z niewykonania w termi-
nie przez STRABAG umowy 
powodując szkodę w wysoko-
ści ponad 2,5 mln zł. 

We wszystkich tych spra-
wach Prokuratura Okręgowa 
w Gdańsku uznała, że zarzu-
cane czyny nie zawierają zna-
mion czynów zabronionych.

Prokuratura Okręgowa: nie było przestępstw 

Nauczyciele z awansami zawodowymi

Przed otrzymaniem aktów 
nauczyciele złożyli ślubo-
wanie. Zastępca Prezydenta 
Tczewa Adam Urban wręczył 
akty nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczycie-
lom z tczewskich szkół samo-
rządowych.

Nauczycielami mianowany-
mi zostali: Kamila Stec, SP 
8 (nauczyciel plastyki, tech-
niki), Magdalena Rajewska, 
SSP 2 z OI (nauczyciel biblio-
teki, zajęć rozwijających kom-

petencje emocjonalno-społecz-
ne), Izabela Kotlewska, SP 
12 (nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej).

Egzaminy na stopień nauczy-
ciela mianowanego (sesja zi-

mowa) odbywały się 14 grud-
nia br.

– Cieszę się, że podnosicie swoje 
kwalifikacje i umiejętności, mam 
nadzieję, że praca jest Waszą pa-
sją. Jeśli kocha się swoją pracę, 

to nie odczuwa się obowiązku, 
a satysfakcję. Gratuluję uzyska-
nego tytułu i życzę zdrowych, 
wesołych Świąt Bożego Narodze-
nia – powiedział Adam Urban, 
wiceprezydent Tczewa.

Tekst:
Martyna Link

Zdjęcie:
Magdalena Neubauer

3 nauczycieli tczewskich 
szkół podstawowych 

otrzymało awans zawodowy 
na stopień nauczyciela 

mianowanego.
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Nieodżałowanej pamięci ks. 
Jan Twardowski napisał:

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”

oraz „Kochamy wciąż za mało 
i stale za późno”

10 grudnia 2022 roku zmarł 
Ksiądz Prałat Stanisław Cie-
niewicz – długoletni dziekan 
dekanatu tczewskiego, budow-
niczy kościoła Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła 
i w latach 1980-2015 proboszcz 
tej parafii, a w okresie PRL po-
magał działaczom opozycji.

Ksiądz Hieronim Stanisław 
Cieniewicz urodził się 14 kwiet-
nia 1940 roku w Czersku. Jego 
rodzicami byli Hieronim Cie-
niewicz i Franciszka z domu 
Ossowska. Ojciec Hieronim był 
Powstańcem Wielkopolskim. 
Zginął w 1945 roku. Odtąd wy-
chowaniem czwórki dzieci zaj-
mowała się matka Franciszka. 
Rodzeństwem Hieronima Sta-
nisława była siostra Teresa (ur. 
1938) oraz dwaj bracia: Jerzy 
(ur. 1944) i Jan (ur. 1945) .

Do szkoły podstawowej przy-
szły ks. Stanisław (w życiu uży-
wał drugiego imienia) uczęsz-
czał w Gdyni Orłowie. W latach 
1954-1956 był uczniem Niższe-
go Seminarium Duchownego 
„Leoninum” w Wejherowie, 
gdzie uzyskał „małą maturę”.

Następnie w latach 1956-1958 
uczył się w Collegium Ma-
rianum w Pelplinie. Maturę 

Pożegnaliśmy ks. Stanisława Cieniewicza

państwową uzyskał w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Tczewie.

Studia filozoficzno-teologiczne 
odbył w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie w la-
tach 1958-1964. Święcenia ka-
płańskie przyjął 14 maja 1964 r. 
w katedrze pelplińskiej z rąk bi-
skupa chełmińskiego Kazimie-
rza Józefa Kowalskiego. Posłu-
gę wikariuszowską wypełniał 
w Lisewie (1964-1966), w Łęgu 
(1966-1970) i u Św. Józefa 
w Tczewie (1970-1980). Rozu-
miejąc specyfikę parafii tczew-
skiej i ciesząc się znacznym sza-
cunkiem wiernych Tczewa zo-
stał powołany do zorganizo-
wania nowej placówki duszpa-
sterskiej, wyłonionej z parafii 

Kazimierz Ickiewicz

DOBRY KAPŁAN I DOBRY CZŁOWIEK

Mirosław Pobłocki, Prezydent Tczewa:

 – Ks. Stanisław Cieniewicz – miał odwagę i wiarę nie tylko w Boga, ale także 
w człowieka, w jego siłę, uczciwość, zdolność do pokonywania największych 
przeszkód. Może dzięki temu udało mu się wybudować największą tczewską 
świątynię – p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.

Był obecny tam, gdzie działy się rzeczy wielkie, ważne – gdy rodziła się „Soli-
darność”. Za działalność opozycyjną, jako jeden z pierwszych, otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – najwyższe wyróżnienie tczewskie-
go samorządu. Był Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi 
w działalności społecznej i duszpasterskiej.

Tworzył historię, ale był też tam, gdzie wielkiej polityki nie było, a gdzie 
był człowiek – potrzebujący pomocy, samotny, zagubiony. Nie oceniał, nie 
potępiał, nie pytał – wierzący czy niewierzący. Pomagał – po cichu, bez 
rozgłosu. I tak samo odszedł – po cichu i bez rozgłosu, ale będziemy pamiętać 
– co zrobił dla naszego miasta i dla wielu z nas.
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Św. Józefa. Ksiądz Cieniewicz 
w dziedzinie duszpastersko-or-
ganizacyjno-budowlanej wyka-
zał wprost zadziwiającą spraw-
ność. Spory autorytet zjednały 
mu dwie zwłaszcza cnoty: cier-
pliwość i serdeczny stosunek do 
spotkanych ludzi. Młoda para-
fia zaczęła tętnić życiem ducho-
wym, co w konsekwencji zinte-
growało parafię, gotową wznieść 
monumentalne dzieło, cieszący 
oczy patrzących kościół NMP 
Matki Kościoła.

W sierpniu 1980 r. ksiądz Sta-
nisław Cieniewicz zaangażował 
się w dzieło wspierania nowego 
ruchu „Solidarność”. W tym hi-
storycznym miesiącu odprawił 
mszę św. w zakładzie Oddziału 
PKS w Tczewie. Tak zaczęła się 
trwająca 40 lat droga „kapela-
na Solidarności”.

W stanie wojennym odznaczał 
się zdecydowana postawą wo-
bec władz komunistycznych, 
był oparciem i schronieniem 
dla internowanych i prześla-
dowanych, umiał nieść pomoc 
i nadzieję potrzebującym. Soli-
darność tczewska miała w Nim 
solidne oparcie. W 1996 r. ode-
brał Honorowe Członkowstwo 
NSZZ „Solidarność”, a w 2006 
r. otrzymał Srebrną Honorową 
Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.

W 1981 r. po raz pierwszy zor-
ganizował kolonie dla dzie-
ci z ubogich rodzin. W tym też 
roku po raz pierwszy wyruszy-
ła pielgrzymka do Lubiszewa 
i Piaseczna.

Zapisał się jako wytrawny 
pielgrzym i przewodnik gru-
py tczewskiej w Pieszych Piel-
grzymkach Pomorskich i Pel-
plińskich na Jasną Górę. Prze-
wodził pielgrzymkom do Ziemi 
Świętej, Lourdes, Fatimy i in-
nych sanktuariów Europy.

W latach 1986-2013 pełnił 
obowiązki Dziekana Dekanatu 
Tczewskiego.

W uznaniu zasług został w 1989 
roku Kapelanem Jego Święto-
bliwości Ojca Świętego Jana 
Pawła II, a w 1998 r. otrzymał 
godność papieską Prałata Ho-
norowego. Po konsekracji ko-
ścioła został włączony do Ka-
pituły Katedralnej Pelplińskiej 
jako Kanonik Honorowy.

W 1990 r. Rada Miejska w Tcze-
wie nadała księdzu Stanisławo-
wi Cieniewiczowi tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Tczewa.

W 1992 r. kapłan został Diece-
zjalnym Duszpasterzem Ludzi 
Pracy, a Biskup Diecezjalny Jan 
Bernard Szlaga zamianował ks. 
Stanisława Cieniewicza swoim 
Delegatem Biskupim dla dele-
gatury tczewskiej. Przez wiele 
lat był Diecezjalnym Duszpa-
sterzem Policji.

Brał czynny udział w życiu die-
cezji: był członkiem Zarządu 
Caritas Diecezji Pelplińskiej, 
członkiem Rady Ekonomicz-
nej Diecezji Pelplińskiej, Die-
cezjalnym Duszpasterzem Ko-
lejarzy, członkiem Rady Kapłań-
skiej Konsoltorów, członkiem 

Komisji Głównej Przygotowu-
jącej I Synod Diecezji Pelpliń-
skiej, przewodniczącym Syno-
dalnej Komisji Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Apostolatu.

Zaangażował się w wielkie 
przedsięwzięcie, jakim było 
przygotowanie Pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Pel-
plina w 1999 roku. Przewod-
niczył Komisji ds. kontaktów 
z państwowymi służbami po-
rządkowymi.

W trosce o bardziej aktywne 
duszpasterstwo prosił księdza 
Biskupa Diecezjalnego o po-
dział swojej Parafii. W efekcie 
powstała piąta tczewska wspól-
nota parafialna pod wezwaniem 
Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata. Ksiądz prałat Stanisław 
Cieniewicz za swoją wieloletnią 
posługę kapłańską i pełną zaan-
gażowania działalność na ni-
wie społecznej i duszpasterskiej 
otrzymał Medal 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości (2018) 
i Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (2020). Kapła-
nem był 58 lat.

Od 2015 roku był rezydentem 
w parafii NMP Matki Kościo-
ła w Tczewie, którą stworzył od 
podstaw. W tymże roku do 2020 
na prośbę biskupa diecezjalne-
go pelplińskiego Ryszarda Kasy-
ny pełni obowiązki proboszcza 
w parafii Leśnice koło Lęborka.

O księdzu prałacie Stanisła-
wie Cieniewiczu i parafii NMP 
Matki Kościoła w Tczewie uka-

zały się dwie publikacje: Parafia 
Najświętszej Mari Panny Mat-
ki Kościoła w Tczewie i jej pro-
boszcz ksiądz Stanisław Cie-
niewicz, red. J. Kulas, K. Ickie-
wicz, A. Chyła (Kociewski Kan-
tor Edytorski Sekcja Wydawni-
cza Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie i Wydawnictwo 
„Bernardinum”, Tczew 2011) 
oraz album: Matka Kościoła, Pa-
rafia NMP w Tczewie, red. Ks. 
S. Cieniewicz, K. Ickiewicz i ks. 
M. Zabrocki (Kociewski Kantor 
Edytorski Sekcja Wydawnicza 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie, Tczew 2013).

Ksiądz Prałat Stanisław Cie-
niewicz zmarł 10 grudnia 2022 
roku.

W dniu 12 grudnia 2022 roku 
mszę świętą w intencji zmarłego 
Księdza Prałata odprawili księża 
wikariusze parafii Matki Kościo-
ła w Tczewie. W dniu 13 grud-
nia 2022 roku w górnym koście-
le pw. NMP Matki Kościoła mia-
ła miejsce Msza św. pod prze-
wodnictwem biskupa toruńskie-
go Wiesława Śmigla z udziałem 
wszystkich kapłanów dekana-
tu tczewskiego i wielu parafian 
w intencji zmarłego śp. Księdza 
Prałata Stanisława Cieniewicza. 
Podczas tej Mszy św. Odczyta-
ny został przez księdza Marka 
Cieszyńskiego testament i ostat-
nia wola zmarłego Księdza Pra-
łata. Po Eucharystii miał miej-
sce Różaniec i możliwość po-
żegnania się z Księdzem Prała-
tem. Istniała możliwość wpisa-
nia się do księgi kondolencyj-
nej. Natomiast w dniu pogrzebu 
14 grudnia 2022 roku od godz. 
8.00 miało miejsce czuwanie 
przy trumnie zmarłego kapłana, 
następnie odmawiano Różaniec 
po czym o godzinie 10.30 mia-
ła miejsce Msza św. pogrzebo-
wa pod przewodnictwem bisku-
pa diecezjalnego pelplińskiego 
Ryszarda Kasyny z udziałem bi-
skupa pomocniczego gdańskie-
go Wiesława Szlachetki, bisku-
pa pomocniczego pelplińskiego 
Arkadiusza Okroja oraz ponad 
100 księży i kilku tysięcy wier-
nych z Tczewa i innych parafii 
Diecezji Pelplińskiej. Pochówek 
zgodnie z wolą zmarłego Księ-
dza Prałata odbył się na Cmen-
tarzu Komunalnym w Tczewie 
w miejscu które wybrał dla sie-
bie śp. Ks. Prałat Stanisław Cie-
niewicz. 
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Dom Przedsiębiorcy 
w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3
tel. 58 777 53 41/42/43

e-mail: info@dp.tczew.pl

dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew

twitter.com/DPTczew

Krystian Jendrzejewski

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dofinansowania dla mieszkańców i nie tylko

Planujesz wymienić piec 
lub dokonać 

termomodernizacji?
Jeśli jesteś właścicielem domu 
jednorodzinnego to możesz 
skorzystać z programu „Czy-
ste powietrze”

Od 3 stycznia obowiązują wyż-
sze kwoty dofinansowania, 
nowe progi dochodowe dla 
wnioskodawców:

›› Podstawowy 30 proc. po-
ziom dofinansowania do 66 
tys. zł – dla osób o docho-
dzie do 135 tys. zł. rocznie

›› Podwyższony poziom dofi-
nansowania do 99 tys. zł – 
przeciętny miesięczny do-
chód na osobę do 1864 zł 
(gosp. wieloosobowe) lub 
do 2651 zł (gosp. jednooso-
bowe)

›› Najwyższy poziom dofinan-
sowania do 135 tys. zł – prze-
ciętny miesięczny dochód 
na osobę do 1090 zł (gosp. 
wieloosobowe) lub 1526 zł 
(gosp. jednoosobowe).

Nabór wniosków trwa do 
31.12.2027 r.

Kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyj-
no – Informacyjny Programu 
Czyste Powietrze Dom Przed-
siębiorcy ul. Obrońców We-
sterplatte 3, w każdy ponie-
działek 9.30-15.30 i czwartek 
12.30-16.30, tel. 58 777 53 42.

Jeśli jesteś właścicielem lokalu 
mieszkalnego w budynku wie-
lorodzinnym to będziesz mógł 
skorzystać z programu „Ciepłe 
mieszkanie”.

Dofinansowanie:

›› do 30 proc. faktycznie po-
niesionych kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzię-
cia realizowanego przez be-
neficjenta końcowego, nie 
więcej niż 15 000 zł na je-
den lokal mieszkalny, przy 
dochodzie rocznym nie-
przekraczającym kwoty 
120 000 zł

›› do 60 proc. faktycznie po-
niesionych kosztów kwalifi-
kowanych przedsięwzięcia 
realizowanego przez benefi-
cjenta końcowego, nie wię-
cej niż 25 000 zł, realizo-
wanego przez beneficjenta, 
gdy przeciętny miesięczny 
dochód na jednego człon-
ka jej gospodarstwa domo-
wego – 1 673 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym lub 2 
342 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym.

›› Do 90  proc. faktycznie po-
niesionych kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzię-
cia realizowanego przez 
beneficjenta, gdy przecięt-
ny miesięczny dochód nie 
przekracza 900 zł w gospo-
darstwie wieloosobowym 
i 1260 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym.

Więcej informacji o progra-
mie na: www.czystepowie-
trze.gov.pl

Kontakt:

Zapraszamy po szczegóły do 
kontaktu z pracownikami Wy-
działu Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Tczewie pl. Pił-
sudskiego 1, Tel. 58 77 59 413 – 
Rozpoczęcie naboru przewidu-
je się w miesiącu lutym 2023 r. 
Zachęcamy do kontaktu.

Chcesz skorzystać 
z dofinansowania  
do mikroinstalacji 
fotowoltaicznej?

W przypadku zgłoszenia do 
dofinansowania tylko mikro-
instalacji PV – kwota dofinan-
sowania wyniesie do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych nie 
więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do do-
finansowania mikroinstalacji 
PV wraz z elementem dodatko-
wym dofinansowanie wyniesie:

›› do mikroinstalacji PV do 50 
proc. kosztów kwalifikowa-
nych nie więcej niż 7 tys. zł;

›› do magazynu energii do 50 
proc. kosztów kwalifikowa-
nych nie więcej niż 16 tys. zł;

›› do magazynów ciepła do 50 
proc. kosztów kwalifikowa-
nych nie więcej niż 5 tys. zł;

›› do systemu EMS/HEMS do 
50 proc. kosztów kwalifiko-
wanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Kontakt i składanie wniosków:

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej: tel. 22 45 90 800.

www.mojprad.gov.pl

Nowe źródło ciepła  
dla nowych budynków 

jednorodzinnych?
Współfinansowanie inwesty-
cji polegających na zakupie 
i montażu nowych pomp ciepła 
(powietrznych i gruntowych) 
wykorzystywanych do celów 
ogrzewania lub ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej w no-
wych budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwesty-
cji podlega:

›› zakup/montaż gruntowych 
pomp ciepła – pompy ciepła 
grunt/woda, woda/woda 
z osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforo-
wym, zbiornikiem ciepłej 
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wody użytkowej z osprzę-
tem;

›› zakup/montaż pompy 
ciepła typu powietrze/
powietrze (w systemie 
centralnym obsługujący 
cały budynek) z osprzę-
tem;

›› zakup/montaż pompy 
ciepła typu powietrze/
woda z osprzętem, zbior-
nikiem akumulacyjnym/
buforowym, zbiornikiem 
cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym nie może 
znajdować się (również 
w okresie trwałości inwe-
stycji) źródło ciepła na pa-
liwo stałe.

Dofinansowanie w formie 
dotacji do 30 proc. albo do 
45 proc. kosztów kwalifiko-
wanych, nie więcej niż 21 
tys. zł na jedną współfinan-
sowaną inwestycję. Wyso-
kość dofinansowania uza-
leżniona będzie od rodzaju 
zainstalowanej pompy cie-
pła oraz posiadania przez 
Wnioskodawcę karty dużej 
rodziny.

Nabór wniosków prowadzi 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i odbywa się w try-
bie ciągłym od 29.04.2022 
r. do 31.12.2026 r. lub do 
wyczerpania dedykowanej 
puli środków.

Wnioski oraz pozostałe in-
formacje dostępne są na: 
https://mojecieplo.gov.pl/

Kontakt:

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej: tel. 22 45 90 800

e-mail: mojecieplo@nfosi-
gw.gov.pl

Ulga 
termomodernizacyjna 

w podatku 
dochodowym – jak 

skorzystać?
Jeśli jesteś właścicielem lub 
współwłaścicielem domu 
jednorodzinnego (także 
w zabudowie szeregowej lub 
bliźniaczej), to możesz sko-
rzystać z ulgi termomoder-
nizacyjnej.

Z ulgi skorzystasz, jeśli po-
niesiesz wydatki na termo-
modernizację domu jedno-
rodzinnego.

Kwota odliczenia nie może 
przekroczyć 53.000 zł w od-
niesieniu do wszystkich re-
alizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 
w budynkach, których jesteś 
właścicielem lub współwła-
ścicielem.

Więcej informacji na: ht-
tps://www.podatki.gov.pl/
pit/ulgi-odliczenia-i-zwol-
nienia/ulga-termomoder-
nizacyjna/

Chcesz zakupić pojazd 
elektryczny?

Dotacja do zakupu pojaz-
dów elektrycznych dla osób 
fizycznych: nie więcej niż 18 
750 zł lub nie więcej niż 27 
000 zł w przypadku osoby 
fizycznej posiadającej kar-
tę dużej rodziny.

Koszt zakupu (cena pojaz-
du) pojazdu zeroemisyjne-
go nie może przekroczyć 225 
000 zł (nie dotyczy osoby fi-
zycznej posiadającej kartę 
dużej rodziny).

Wnioski o dofinansowanie 
w formie dotacji należy skła-
dać w okresie od 22.11.2021 
r. – 30.09.2025 r., jednak 
nie dłużej niż do wyczerpa-
nia środków alokacji.

Kontakt:

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: tel. 22 45 90 800.

Jesteś przedsiębiorą:

Wsparcie zakupu pojazdów 
kategorii M1

›› dotacja w wysokości 
nie więcej niż 18 750 zł 
lub dotacja w wysokości 
nie więcej niż 27 000 zł 
w przypadku deklaracji 
średniorocznego prze-
biegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojaz-
du) pojazdu zeroemisyjne-
go nie może przekroczyć 
225 000 zł

Wsparcie zakupu pojazdów 
kategorii N1

›› dotacja do 20 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, 

lecz nie więcej niż 50 000 
zł lub dotacja do 30 proc. 
kosztów kwalifikowa-
nych, lecz nie więcej niż 
70 000 zł w przypadku 
deklaracji średniorocz-
nego przebiegu powyżej 
20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów 
kategorii L1e-L7e – dotacja 
do 30 proc. kosztów kwali-
fikowanych, lecz nie więcej 
niż 4000 zł.

Wnioski o dofinansowanie 
w formie dotacji należy skła-
dać w okresie od 22.11.2021 
r. – 30.09.2025 r., jednak 
nie dłużej niż do wyczerpa-
nia środków alokacji.

Wnioski oraz pozostałe in-
formacje dostępne są na: 
https://www.gov.pl/web/
elektromobilnosc/aktual-
ne-ogloszenia-o-naborach

Kontakt:

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: tel. 22 45 90 800.

Pożyczka OZE  
dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorco możesz 
skorzystać z pożyczki OZE 
na wsparcie wytwarzania 
i dystrybucji energii po-
chodzącej ze źródeł odna-
wialnych.

›› K w o t a  m a k s y m a l n a  
15 mln. zł.

›› O p r o c e n t o w a n i e  o d  
0,25 proc.

›› Prowizja 0 proc.
›› Maksymalny okres spła-

ty 180 miesięcy
›› Możliwość uzyskania ka-

rencji do 24 m-cy

W przypadku niektórych in-
westycji wkład własny inwe-
stora może być wymagany.

Kontakt:

Pomorski Fundusz Pożycz-
kowy w Domu Przedsiębior-
cy w Tczewie ul. Obrońców 
Westerplatte 3 pok. 13,

Doradca klienta: Natalia 
Langowska

tel.  607 927 167,e-ma-
il: nlangowska@pfp.gda.
pl Więcej na: https://pfp.
gda.pl/strona-88-pozycz-
ka_oze.html

„Cztery pory roku 
w Tczewie – kalendarz 
2024” – ogłaszamy  
10. edycję konkursu
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki ogłasza kolejną edy-
cję Konkursu Fotograficznego 
„Cztery pory roku w Tczewie. 
Kalendarz 2024”. Pula nagród 
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 2023 roku, 
ale powinny przedstawiać stan 
aktualny. Zwycięskie prace po-
służą do wykonania kalenda-
rza na 2024 rok.

Konkurs ma charakter otwar-
ty. Prace konkursowe wraz 
z kartą zgłoszenia należy prze-
słać na adres: promocja@
um.tczew.pl lub dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego (Biu-
ro Rzecznika Prasowego) do 
16 października z dopiskiem 
„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 od-
bitki 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), uwzględniających 
wszystkie pory roku. Prace kon-
kursowe należy oznaczyć imie-
niem i nazwiskiem autora oraz 
opisem zdjęcia, uwzględniają-
cym porę roku, datę i miejsce 
jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest przekazanie 
wraz z fotografiami podpisa-
nej czytelnie karty zgłoszenia. 
Kartę zgłoszenia i regulamin 
można pobrać ze strony www.
wrotatczewa.pl lub otrzymać 
w Biurze Rzecznika Prasowe-
go Urzędu Miejskiego.
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Programy odpadowe w tczewskich

Wprawdzie w większości 
przedszkoli już podczas pan-
demii ze względów sanitar-
nych zaprzestano zbiórek, ale 
wszystkie szkoły zbiórki te 
kontynuowały aż do tej pory. 
Uzyskane wyniki opierają 
się na surowcach samodziel-
nie dostarczonych do PSZOK 
przez rodziców lub zebranych 
w szkołach i 3 przedszkolach. 
Uczestnikami programów od-
padowych nadal pozostały 
wszystkie szkoły podstawowe 
Gminy Miejskiej Tczew, Ze-
spół Szkół Katolickich, Cen-
trum Kształcenia Zawodowe-
go „Nauka”. 

Koordynatorem programów 
edukacyjnych oraz zbiórki 
była Pracownia Edukacji Eko-
logicznej Urzędu Miejskie-
go w Tczewie we współpra-
cy z Zakładem Utylizacji Od-
padów Stałych. Tradycyjnie 
realizowane były wieloletnie 
programy związane z promo-
waniem selektywnej zbiórki 
odpadów: „Moje miasto bez 
odpadów”, „Recykling w mo-
jej szkole”, „Zielone zakupy”, 
„Zakręcona – Odkręcona”, 
„Lider segreguje i odzyskuje”.

Placówki oświatowe Tcze-
wa nadal przyczyniają się do 
zmniejszenia strumienia od-
padów trafiających do pojem-
ników miejskich prowadząc se-
lektywną zbiórkę różnych frak-
cji „czystych” surowców, które 
trafiają do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych. Mamy na-
dzieję, że współpraca ZUOSu 
ze szkołami i przedszkolami 
będzie trwała nadal.

Pomimo utrudnień z po-
przednich lat, jakie przynio-
sła ze sobą pandemia i spad-
ku wyniku sumarycznego od 
2020 roku, to aż 7 szkół wy-
raźnie zwiększyło swój wynik 
na jednego ucznia. W pozo-
stałych szkołach i przedszko-
lach nastąpił spadek. W efek-
cie suma surowców zebra-
nych we wszystkich progra-
mach odpadowych okazała 
się o kilka ton wyższa od wy-
niku z roku 2021.

Moje miasto bez odpadów
W XXI edycji programu „Moje 
miasto bez odpadów” odzy-
skiwano papier oraz butelki 
plastikowe po napojach typu 
PET. Najlepszy wynik w zbiór-
ce makulatury uzyskała Szko-
ła Podstawowa nr 1 tj. 47,59 kg 
na ucznia. Szkoła Podstawo-
wa nr 12 zebrała aż 39,98 kg 
na ucznia. W czołówce znalazła 
się również Szkoła Podstawo-
wa nr 10 z wynikiem 34,34 kg 
na ucznia. W ubiegłym okre-
sie rozliczeniowym również te 
same 3 szkoły miały najwyższe 
wyniki (wykres nr 1).

Zbiórka plastiku (butelek typu 
PET) w omawianym roku 
utrzymała tendencję spadko-
wą. Tegoroczny wynik stano-
wi 92proc. ubiegłorocznego. 
Ponownie najwięcej udało się 
zebrać Szkole Podstawowej nr 
10 (0,22 kg na ucznia). Zesta-
wienie wyników znajduje się 
na wykresie nr 2.

Najwięcej surowców wtór-
nych w programie „Moje mia-
sto bez odpadów” zebrała w su-
mie Szkoła Podstawowa nr 12. 

Natomiast wynik w przelicze-
niu na 1 ucznia był najwyższy 
w Szkole Podstawowej nr 1.

Najaktywniejszym przedszko-
lem w tym programie były: 
Przedszkole „Jarzębinka”. 
W 2022 roku w programach 
odpadowych wzięły udział tyl-
ko 3 przedszkola, a ich udział 
w całkowitej sumie zebranych 
surowców wyniósł 2,8 proc.

Zakręcone – Odkręcone
Duży wzrost odnotowano 
w zbiórce nakrętek z opako-
wań plastikowych. W XX edy-
cji „Zakręcone – Odkręcone” 
w szkołach i przedszkolach 
pozyskano ich ponad 2,07 mln 
szt., co stanowi o 18 proc. wię-
cej niż w roku 2021. Najlepszy 
wynik w statystykach szkół 
osiągnęła Szkoła Podstawo-
wa nr 1 – 2,82 kg na 1 ucznia. 
W czołówce znalazły się rów-
nież Szkoła Podstawowa nr 
10 z wynikiem 2,30 kg na 1 
ucznia oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 4 – 1,76 kg na ucznia 
(wykres nr 3). 

Najaktywniej nakrętki zbiera-
ły dzieci przedszkolne. W tym 
konkursie najwięcej w przeli-
czeniu na 1 dziecko zebrano 
w Przedszkolu Jarzębinka – 
8,66 kg. W 2022 roku odzy-
skano w sumie 5,917 ton pla-
stikowych nakrętek. Trady-
cyjnie Przedszkole „Jarzębin-
ka” przekazało swoje nakrętki 
na cele charytatywne.

Recykling w mojej szkole
W ramach XX edycji progra-
mu „Recykling w mojej szko-
le” niektóre szkoły zbierały 

odpady niebezpieczne dla śro-
dowiska tj. baterie. Zebrano 
w sumie 3423 kg baterii czyli 
nastąpił kolejny wzrost aż o 70 
proc. w stosunku do ubiegło-
rocznego wyniku. Baterie były 
zbierane przez 10 szkół i 2 
przedszkola. W tej kategorii 
pierwszą pozycję zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 z wynikiem 
1,83 kg na ucznia. Duże wy-
niki osiągnęły również Szko-
ła Podstawowa nr 10 – 1,38 
kg oraz Szkoła Podstawowa 
nr 4 – 0,85 kg baterii w prze-
liczeniu na ucznia. Na wykre-
sie nr 4 można sprawdzić, któ-
re szkoły i przedszkola zbiera-
ją baterie.

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 następujące placówki:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szko-
ła Podstawowa nr 12, Szkoła 
Podstawowa nr 10 oraz Szko-
ła Podstawowa nr 4 (wykres nr 
5). Wśród przedszkoli najlep-
sze wyniki w selektywnej zbiór-
ce odpadów uzyskało Przed-
szkole „Jarzębinka”.

Tegoroczny sumaryczny wynik 
wszystkich programów odpa-
dowych był większy o 2,5 proc. 
od ubiegłorocznego. Efektyw-
ność selektywnej zbiórki su-
rowców wtórnych w jednost-
kach oświatowych, na prze-
strzeni ostatniej dekady obra-
zuje 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 re-
cyklingu.

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

Anna Peichert
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny 
zebrały 49,195 Mg surowców wtórnych, z czego 97,25 proc. zebrały szkoły

ROK Papier Plastik Baterie RAZEM Mg

Kod 15 01 01 15 01 02  20 01 34  

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

2021 134,178 5,405 2,009 141,592

2022 135,404 6,368 3,423 145,195

Rok 2022 był ostatnim 
rokiem dla programów 

odpadowych prowadzonych 
przez Pracownię Edukacji 
Ekologicznej. W szkołach 
i przedszkolach kontynu-

owano selektywną zbiórkę 
surowców rozpoczętą ponad 

20 lat temu. 
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placówkach oświatowych w 2022 r.

WYKRES NR 6
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w jednostkach oświatowych Tczewa, 
prowadzonej w latach 2013-2022 [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 5
Zbiórka surowców wtórnych w 2022 r. w szkołach i przedszkolach  
– wynik w kg w przeliczeniu na 1 dziecko

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
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Wszystkie rowery Mevo 2.0 będą nowe

Cała flota Mevo 2.0 bę-
dzie fabrycznie nowa. 
To zmiana w umowie 

z nowym operatorem Mevo, 
na którą przystał Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Według wcześniejszych 
założeń operator miał w pierw-
szym okresie wykorzystać ro-
wery dostarczone – przez fir-
mę Nextbike, która ze względu 
na problemy finansowe w in-
nych polskich miastach ogło-
siła upadłość i została sprzeda-
na zagranicznym właścicielom. 
Mimo technicznej możliwości 
uruchomienia starych rowe-
rów, firma z Barcelony zdecy-
dowała się na rozpoczęcie sys-
temu z całkowicie nową flotą.

Nowe rowery  
od początku

Propozycja hiszpańskiej spółki 
City Bike Global, która szykuje 
się do uruchomienia systemu 
rowerowego w ciągu najbliż-
szego roku, podyktowana jest 
głównie troską o wizerunek 
systemu najwyższej jakości. 
Nowe rowery City Bike Glo-
bal dostarczone zostaną w ra-
mach obowiązującej umowy – 
bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez samorządy.

Rowery Mevo będą jeździć 
po ulicach 16 gmin metropo-
lii przez 6 lat. Według założeń 
projektu w tym czasie rowery 
tak czy inaczej będą stopniowo 
wymieniane na nowe. Biorąc 
pod uwagę zarówno względy 
ekonomiczne, serwisowe, jak 
i wizerunkowe, firma z Barce-
lony zdecydowała się na zmia-
nę pierwotnych założeń. Zmia-
na ta będzie korzystna dla użyt-
kowników, dlatego OMGGS 
wyraził na nią zgodę.

Cześć rowerów z poprzedniej 
wersji systemu zostanie prze-
kazana urzędnikom z gmin Ob-
szaru Metropolitalnego do wy-
konywania obowiązków służ-
bowych. Pozostałe rowery zo-
staną wystawione na sprze-
daż. Baterie z rowerów elek-

trycznych Mevo 1.0 mają zo-
stać przekazane studentom 
Politechniki Gdańskiej. Młodzi 
naukowcy pracujący nad uru-
chomieniem nowoczesnego sa-
mochodu elektrycznego zbada-
ją możliwości ich zastosowania 
w projektowanym pojeździe.

Przygotowania  
do uruchomienia systemu
Nowy operator z Barcelony wy-
łoniony został w lutym ub. r. 
po dwóch latach postępowania 
publicznego, w ramach które-
go 4-krotnie odwołania składa-
ła firma Nextbike, która koniec 
końców nie złożyła swojej ofer-
ty. City Bike Global (w innych 
miastach znana jako Inurba) 
intensywnie pracuje nad uru-
chomieniem nowego systemu. 
Widoczna jest już renowacja 
stacji postojowych oraz mon-
taż małych totemów w nowej 
odsłonie. Dotychczas odnowio-
no 130 stacji oraz zamontowa-
no 150 totemów w charaktery-
stycznym malinowym kolorze. 
Nowe Mevo kolorystycznie bę-
dzie nawiązywać do znaku gra-
ficznego projektu.

Nowe rowery elektryczne pro-
dukowane są obecnie u wło-
skiego producenta rowe-
rów Vaimoo, produkującego 
oprócz rowerów (wykorzysty-
wanych np. w Kopenhadze, 
Rotterdamie i Sztokholmie) 
specjalistyczne pociągi tech-
niczne, części do satelit ko-

smicznych oraz systemy łącz-
ności. Poza produkcją i skła-
daniem rowerów prowadzone 
są prace nad aplikacją oraz po-
zostałymi elementami systemu 
IT, systemami obsługi klienta 
i serwisu. Na zaawansowanym 
etapie jest uzgadnianie lokali-
zacji ponad 50 stacji ładowania 
baterii (zamówionych u szwaj-
carskiego producenta). Kom-
pletowany jest zespół zarzą-
dzający systemem, który za-
czął pracę w nowej siedzibie 
w industrialnej części gdań-
skiej dzielnicy Młyniska.

Problemy Nextbike’a
Poprzedni system Mevo prze-
stał funkcjonować w paździer-
niku 2019 roku w związku ze 
złą sytuacją finansową firmy 
Nextbike Polska. Od tego cza-
su firma ta dwukrotnie zmie-
niała już właścicieli, obecnie 
jej właścicielem jest popular-
na na polskim rynku hulajnóg 
firma Tier.

Od ponad 2 lat z powództwa 
OMGGS trwa postępowanie 
sądowe mające na celu od-
zyskanie części z niezapłaco-
nych kar umownych przez fir-
mę Nextbike. Ponadto ówcze-
sny prezes Nextbike pisem-
nie deklarował zwrot pienię-
dzy, które mieszkańcy wpłacili 
na konto Mevo. Mimo tej de-
klaracji środki te do dziś nie 
zostały zwrócone mieszkań-
com. Przedstawiciele OMG-

GS w ub. roku odbyli kilka-
naście spotkań na drodze są-
dowej oraz w ramach media-
cji, aby Nextbike wywiązał się 
w końcu ze swoich zobowią-
zań i mimo zniecierpliwie-
nia związanego z przedłuża-
jącymi się procedurami te 
starania będą kontynuowane 
w 2023 roku.

Mevo 2.0 w 16 gminach 
OMGGS

Umowa z City Bike Global zo-
stała podpisana na 6 lat. Do 
dotychczasowych 14 samo-
rządów: Gdańsk, Gdynia, So-
pot, Żukowo, Reda, Pruszcz 
Gdański, Tczew, Sierakowi-
ce, Rumia, Somonino, Stęży-
ca, Kartuzy, Puck i Władysła-
wowo dołączyły Kolbudy i Ko-
sakowo.

Do dyspozycji mieszkańców 
będzie 4099 rowerów oraz 
717 stacji:

›› w Gdańsku – 2 226 rowe-
rów i 368 stacji,

›› w Gdyni – 1 137 rowerów 
i 144 stacje,

›› w Sopocie – 170 rowerów 
i 28 stacji,

›› w Tczewie – 125 rowe-
rów i 28 stacji,

›› w Rumi – 79 rowerów 
i 23 stacje,

›› w Pruszczu Gdańskim 
 – 92 rowery i 29 stacji,

›› w Redzie – 39 rowerów 
i 17 stacji,

›› w Kartuzach – 60 rowe-
rów i 16 stacji,

›› w Pucku – 22 rowery  
i 14 stacji,

›› we Władysławowie  
– 44 rowery i 20 stacji,

›› w Sierakowicach  
– 15 rowerów i 5 stacji,

›› w Żukowie 20 rowerów  
i 5 stacji,

›› w Somoninie 10 rowerów 
i 2 stacje,

›› w Stężycy 10 rowerów  
i 2 stacje,

›› w Kosakowie 30 rowerów 
i 11 stacji,

›› w Kolbudach 20 rowerów 
i 5 stacji.

Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot
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Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

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

Z roku na rok obserwu-
jemy coraz więcej osób 
poruszających się na ro-

werach w naszym mieście. Wi-
dać to nie tylko „gołym okiem”, 
ale również po danych z czte-
rech pętli indukcyjnych, czy-
li tzn. liczników rowerowych 
zainstalowanych przy drogach 
rowerowych. Liczniki rowero-
we jakie znajdują się w 4 loka-
lizacjach (ul. Pomorska, Woj-
ska Polskiego, Armii Krajowej 
i Gdańska) w 2022 r. naliczyły 
583 786 przejazdów. W 2021 
r. było to 519 540 przejazdów, 
w związku z czym ruch rowero-
wy rok do r. wzrósł o 12 proc.

– Bardzo mnie to cieszy, 
że mieszkańcy coraz chętniej 
korzystają z rowerów do ce-
lów swoich codziennych po-
dróży. Rekreacja jest też waż-
na, ale z punktu widzenia mia-
sta wybieranie roweru jako co-
dziennego środka transportu 
do szkoły czy pracy jest jesz-
cze ważniejsze. Rachunek jest 
prosty. Więcej osób na rowe-
rach to mniej samochodów, 
czyli mniejsze korki i czystsze 
powietrze – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Ruch rowerowy stał się bar-
dziej intensywny po wybu-
dowaniu dróg rowerowych 
wzdłuż kilku ważnych ulic 
w Tczewie, co przyczyniło się 
również do stworzenia zaląż-
ka spójnej sieci dróg rowero-
wych. Jeszcze w 2010 r. dłu-
gość tras rowerowych w Tcze-
wie tj. wydzielonych drogi dla 
rowerów oraz ciągów pieszo-
-rowerowych wynosiła zaled-
wie 8,5 km, dziś jest to 31,0 km 
(29,75 km w r. 2021).

Zgodnie z przyjętą strategią ro-
werową do 2030 r., w Tczewie 
pozostało do wybudowania ok. 
18 km tras rowerowych, z czego 
9 km to te najpilniejsze które wy-
generują dodatkowy duży wzrost 

ruchu rowerowego. Mowa o tra-
sie na ul. Obrońców Westerplat-
te, Jagiellońskiej, Bałdowskiej, 
30 Stycznia, Skarszewskiej czy 
Malinowskiej.

W ramach dodatkowej infra-
struktury wspierającej ruch 
rowerowy montujemy również 
stojaki do parkowania rowe-
rów. W Tczewie znajduje się 

ponad 900 szt. prawidłowych 
(„U-kształtnych) stojaków ro-
werowych (826 szt. w 2021 r.) 
czyli 1800 miejsc do parkowa-
nia roweru. W 2010 r. takich 
stojaków w Tczewie nie było 
w ogóle.

Każde miasto poważnie my-
ślące o zachęcaniu do korzy-
stania z roweru na co dzień, 
poza budową infrastruktury 
rowerowej prowadzi szereg 
działań promocyjno-eduka-
cyjnych. Działaniami wspiera-
jącymi ruch rowerowy w Tcze-
wie były w 2022 r. kampania 
Miło!w mieście oraz konkurs 
Rowerem do Pracy.

W 2022 r. w ramach konkursu 
„Rowerem do pracy” uczest-
niczyło 68 firm oraz 529 pra-
cowników, którzy przejechali 
66 540 razy pokonując przy 
tym 404 125 km (w 2021 r. 
odpowiednio: 63 firmy, 499 
osób, 60 759 przejazdów 
i 378 322 km).

W ramach kampanii „MIŁO! 
w mieśc ie”  uczestniczy -
ło w 2022 r. 2319 dzieci (rok 
temu 1698) z 7 szkół i 11 przed-
szkoli (rok temu 6 szkół i 12 
przedszkoli) osiągając fre-
kwencję (przykład z maja) 69,2 
proc. (rok temu 54,5 proc.).

Jak widać w obu kampaniach 
mamy rekordy za co serdecz-
nie dziękujemy mieszkańcom 
ponieważ to Wasza zasługa.

W ramach dodatkowych dzia-
łań edukacyjnych wspierali-
śmy szkoły w przeprowadza-
niu egzaminów teoretycz-
nych na kartę rowerową (zo-
stały przygotowane elektro-
niczne testy) oraz egzaminów 
praktycznych gdzie na miejscu 
wspieraliśmy szkolnych edu-
katorów. Efektem jest wzrost 
osób przystępujących i zdają-
cych egzamin. W 2022 r. 475 
przystąpiło i zdało egzamin 
na kartę rowerową (w 2021 
zdały 323 osoby).

Na podstawie danych z liczni-
ków rowerowych i organizowa-
nych przez nas konkursów sza-
cujemy, że w Tczewie na rowe-
rze regularnie jeździ ok. 2500-
2800 osób.

PO CO ROWER? CO NAM I MIASTU DAJE WYBÓR ROWERU  
JAKO CODZIENNEGO ŚRODKA TRANSPORTU?

1. Jazda rowerem poprawia sprawność fizyczną i wydolność 
organizm. Wpływa na zwiększenie pojemności płuc i 
obniżenie „złego” cholesterolu.

2. Dzięki codziennej jeździe rowerem do pracy wpływamy po-
zytywnie na nasz nastój. Ruch uwalnia endorfiny, hormony 
szczęścia, które odstresowują, relaksują, sprawiają, że pełni 
energii i bardziej kreatywni zaczynamy nowy dzień pracy.

3. Użytkowanie roweru to działanie proekologiczne. Auta 
produkują spaliny, które przyczyniają się do i tak już złej 
jakości powietrza co przyczynia się do częstszych chorób 
układu oddechowego.

4. Nie lubicie korków prawda? Uwięzienie w aucie, obawa o to, 
czy zdążymy do pracy na czas, wielu z nas potrafi wytrącić z 
równowagi. Tymczasem wybierając rower, możemy w pełni 
polegać na sobie.

5. Ponadto wybierając rower nie mamy problemu z parkowa-
niem. Rower nie zajmuje dużo miejsca, można przypiąć go 
prawie wszędzie.

6. I na koniec – oszczędność. Wybierając rower odchodzą nam 
koszty związane z paliwem i eksploatacją samochodu.

Ruch rowerowy w Tczewie nadal rośnie
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Ś rodowiskowe Domy Sa-
mopomocy Gminy Miej-
skiej Tczew zostały be-

neficjentami konkursu gran-
towego w ramach programu 
Fyrtel DziałaMy organizowa-
nego przez Fundację To i Co 
przy wsparciu Urzędu Miasta 
w Tczewie. Otrzymały dofinan-
sowanie na realizację dwóch 
projektów na terenie Os. Zato-
rze oraz Starego Miasta. Pro-
jekty te miały na celu rewitali-
zację danego obszaru poprzez 
działania artystyczne, szerze-
nie twórczości osób niepełno-
sprawnych oraz ich integrację 
ze środowiskiem lokalnym. W 
Środowiskowym Domu przy 
ul. Elżbiety 19A oraz Chopi-
na 33 odbyła się zimowa wy-
stawa połączona z warsztata-
mi kreatywnymi pod hasłem "I 
TY TEŻ MOŻESZ". Zaproszo-
ne zostały rodziny uczestników 

Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, sąsiedzi, przyjaciele, 
dzieci i młodzież z pobliskich 
szkół, m.in. Zespołu Szkół Ka-
tolickich oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 5 i 7. Była świątecz-

Środowiskowe Domy Samopomocy włączają 
się w aktywizację społeczności lokalnej

P rzegląd Jasełek Bożona-
rodzeniowych „Nieśmy 
dobrą nowinę” powró-

cił z 10. edycją, po dwuletniej 
przewie spowodowanej pande-
mią, uświetnił obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Patronat 
honorowy nad imprezą objął 
Prezydent Miasta Tczewa Mi-
rosław Pobłocki.

Jak mówi Dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Tczewie p. Gabriela Brząd-
kowska: ”Jest to wyjątkowa 
integracyjna impreza, organi-
zowana w ramach budowania 
oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
oraz niepełnosprawnych inte-
lektualnie. Poprzednie edycje 
tego wydarzenia udowodniły, 
iż jest zasadność kontynuacji 
kultywowania tradycji bożona-

X Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych 
„Nieśmy dobrą nowinę”

rodzeniowych poprzez powyż-
szą inicjatywę, jak i promowa-
nia twórczości osób niepełno-
sprawnych.”

Przegląd Jasełek Bożonarodze-
niowych „Nieśmy dobrą nowi-

nę” ma charakter integracyjny 
i wielopokoleniowy. Na de-
skach tczewskiego Centrum 
Kultury i Sztuki, zaprezen-
towali się artyści z następu-
jących placówek: Domu Po-
mocy Społecznej w Damasz-

ce, Szpęgawsku, Rokocinie, 
Rudnie, Bielawkach, Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Kończewicach, Narkowach, 
Tczewie, Dziennego Domu 
Pobytu przy Zespole Opie-
kuńczym MOPS Tczew, Sto-
warzyszenia Na Rzecz Szkol-
nictwa Specjalnego w Tcze-
wie, Szkoły Podstawowej nr 7 
w Tczewie i Świetlicy Środowi-
skowej PKPS w Tczewie.

Wśród widzów znaleźli się 
także uczestnicy WTZ PSONI 
Tczew oraz uczniowie tczew-
skich szkół: Zespołu Szkół Ka-
tolickich im. Świętej Jadwigi 
Królowej, I Liceum Ogólno-
kształcącego, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i nr 5. Na prze-
gląd przybyli licznie mieszkań-
cy Tczewa i okolic

ŚDS Tczew

na fotobudka, warsztaty pier-
nikowe, wspólne strojenie cho-
inki oraz mikołajkowe gry i za-
bawy. Realizacja tego typu pro-
jektów przyczynia się do budo-
wania pozytywnego wizerun-
ku osób niepełnosprawnych  
i zapobiega ich wykluczeniu 
społecznemu.  Do zobaczenia 
na kolejnych wydarzeniach!

ŚDS Tczew
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W Roku Mikołaja Ko-
pernika szczegól-
nie polecamy inter-

dyscyplinarną wystawę o tym 
wybitnym humaniście i jego 
przyjacielu i współpracowni-
ku Aleksandrze Skultecie, uro-
dzonym w Tczewie. Podążając 
śladami tytułowych bohaterów, 
poznamy ich życiorysy i doko-
nania oraz realia, w których 
przyszło im egzystować. 

Pierwsza część wystawy – to 
gratka dla miłośników historii; 
będziemy świadkami bitwy pod 
Lubiszewem, wielkiego pożaru 
Tczewa, początków reformacji; 
zobaczymy też, jak wyglądało 
życie codzienne w szesnasto-
wiecznym Tczewie. W drugiej 
części wystawy przypatrzymy się 
życiu kanoników warmińskich, 
którymi byli zarówno Kopernik, 
jak i Skultet, a także poznamy 
dokonania obu uczonych. 

Atrakcje wystawy: projekcja 
3D o zdezaktualizowanej dziś 
geocentrycznej teorii budo-
wy Wszechświata, makieta z 
ruchomymi planetami, filmy 
z udziałem cenionego aktora 
Mirosława Baki.

Wydarzenie towarzyszące 
wystawie: Urodziny Mikoła-
ja Kopernika – 19.02 
›› godz. 12.00; adresat: dzieci; 

w programie: gra muzealna 
z nagrodami „W poszuki-
waniu zaginionej róży”, ko-

Urodziny Kopernika w Fabryce Sztuk
Wystawa czynna do 10.09.2023 r.

Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

Komisarz: Józef M. Ziółkowski

Patronat: Prezydent Miasta 
Tczewa Mirosław Pobłocki, 
Polska Agencja Kosmiczna

Żywa lekcja historii przed 
nami. Przeniesiemy się 
do epoki napoleońskiej. 

18 lutego będziemy świadka-
mi walk Wielkiej Armii Na-
poleona Bonapartego, w skład 
której wchodziły również pol-
skie oddziały pod dowództwem 
gen. Jana Henryka Dąbrow-
skiego, wyzwalającej Tczew 
z rąk pruskich. Ponad stu re-
konstruktorów z całej Polski, 
m.in. z Gdańska, Nysy, Gru-
dziądza, Płocka, w umundu-
rowaniu i uzbrojeniu z epoki, 
stoczy bitwę zakończoną ka-
pitulacją wojsk pruskich. Dra-
maturgię zmagań wojennych 
podkreślą efekty pirotechnicz-
ne. Bitwa będzie miała bardzo 
dynamiczny charakter. Po raz 
pierwszy też będziemy mogli 
zobaczyć ucieczkę Prusaków. 
Zasadnicza część insceniza-
cji odbędzie się przy murach 

obronnych na ul. Wąskiej, ale 
rekonstruktorzy przeniosą się 
też na ul. Krótką, plac Hallera 
i fragment ul. Wyszyńskiego.

Tuż przed samą bitwą, wprost 
z dziedzińca Fabryki Sztuk, 
udamy się na plac Hallera, 
gdzie zostanie zorganizowa-
ne obozowisko z czasów na-
poleońskich, odbędzie się po-
kaz musztry i odprawa wojsk. 
Nie zabraknie przepysznej gro-
chówki.

Program:

›› godz. 12.30 – przemarsz 
grup rekonstrukcyjnych 
od Fabryki Sztuk na plac 
Hallera

›› godz. 12.50-13.50 – plac 
Hallera: obozowisko z cza-
sów napoleońskich

›› godz. 14.00-14.45 – mury 
obronne ul. Wąska/Ogro-

dowa – inscenizacja bi-
twy o Tczew 1807, uwa-
ga: miejsce bitwy przenie-
sie się na ul. Krótką – plac 
Hallera – fragment ul. 
Wyszyńskiego do Fary św. 
Krzyża

W związku z organizacją insce-
nizacji nastąpią zmiany w ru-
chu drogowym:
›› czasowe wyłączenie z ru-

chu pojazdów na placu 
Hallera,

›› czasowe zamknięcie ul. 
Krótkiej, Mickiewicza, 
Wąskiej, Podgórnej, Garn-
carskiej, Lipowej i ul. Ry-
backiej,

›› czasowe wyłączenie z ru-
chu pojazdów parkingu 
przy ul. Ogrodowej,

›› około piętnastominutowe 
utrudnienia w ruchu po-
jawią się w godz. 12.30-

12.45 w związku z prze-
marszem trasą: ul. 30 
Stycznia z Fabryki Sztuk, 
plac Marszałka Piłsudskie-
go, ul. Jarosława Dąbrow-
skiego, ul. Mickiewicza, 
plac Hallera.

Fabryka Sztuk przeprasza 
za utrudnienia w ruchu i ha-
łas związany z wykorzystaniem 
efektów pirotechnicznych pod-
czas rekonstrukcji bitwy.

Wszystkie atrakcje bezpłatne! 
Organizator: Fabryka Sztuk. 
Współpraca: Urząd Miejski 
w Tczewie, Straż Miejska, Za-
kład Usług Komunalnych, Ko-
menda Powiatowa Policji, Ko-
menda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tczewie, 
OSP miasta Tczewa.

PROGRAM I KOMUNIKATY:
›› fabrykasztuk.tczew.pl

Inscenizacja bitwy o Tczew 1807

smiczne warsztaty plastycz-
ne, fotobudka, piernikowe 
słodkości; obowiązują zapi-
sy; udział bezpłatny;

›› godz. 16.00, adresat: dorośli, 
w programie: oprowadzanie 
kuratorskie po wystawie „Ze 
Skultetem i Kopernikiem 
przez XVI wiek”, słodki po-
częstunek; obowiązują zapi-
sy; udział bezpłatny.

›› fabrykasztuk.tczew.pl
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PUNKOWY WIECZÓR W CKIS  
Chałturka, Blind Box, Garaż 37

4 lutego, godz. 20:00 
Klub Muzyczny CKiS 

Bilety: 20 zł
Gratka dla fanów punk rocka! 
Zapraszamy na kolejną od-
słonę Punkowego Wieczoru, 
w którym usłyszymy zespoły: 
Blind Box, Garaż 37 i Chał-
turkę.

WALENTYNKOWA ROZGRYWKA  
spotkanie dla miłośników gier 

planszowych i nie tylko

14 lutego, godz. 15.00-20.00 
Klub Muzyczny CKiS 

Wstęp wolny
Macie plany na walentynko-
we popołudnie? A może chce-
cie spędzić czas w wyjątkowej 
atmosferze? Razem z Grupą 
ZaGrajMy, KS Arkadia Tczew 
zapraszamy do Klubu Muzycz-
nego CKIS na wspólne granie 
w planszówki, bilarda, piłka-
rzyki czy darta. Będą też atrak-
cje dla najmłodszych.

Zapraszamy do wspólnej za-
bawy. Będziemy grać i grać i… 
grać. Mile widziani są absolut-
nie wszyscy, nie tylko pary .

HIP HOP ESSENCE VOL.2  
Herbiarz, JotZet, Mixer, DJ Kleszcz

25 lutego, godz. 19:00 
Klub Muzyczny CKiS 

Bilety: 20 zł
Ekipa Resort z Trójmiasta 
oraz Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie zapraszają na moc-
ną dawkę soczystego hip-hopu, 

jakiej to miasto nie miało już 
dawno. W CKiS w Tczewie 
na jednej scenie przetnie się 
kilka różnych muzycznych 
światów z Tczewa i nie tylko...

Każdy z wykonawców to inna 
wrażliwość oraz osobowość, 
ale łączy ich jedno - wszyscy 
czują silną więź z hip-hopem, 
o czym Wam opowiedzą przez 
mikrofon.

Centrum Kultury i Sztuki w lutym

SZCZEGÓŁY: 
›› www.ckis.tczew.pl

16. FESTIWAL GRAND OFF  
im. Witolda Kona – Najlepsze 

Niezależne Krótkie Filmy Świata

12 lutego 2023 godz. 16.00 
sala widowiskowa CKiS

Wstęp wolny!

Zapraszamy na 16. GRAND 
OFF. Najlepsze Niezależ-
ne Krótkie Filmy Świata, już 
po raz dziesiąty będziemy go-
ścić festiwal w Tczewie. W roku 
2022 do udziału w Festiwalu 
zgłoszona 3523 filmy za 120 
krajów. Spośród nich wyselek-
cjonowano ponad 50 filmów, 
które były nominowane w 11 
kategoriach.

12 lutego w Centrum Kultury 
i Sztuki będzie można obej-
rzeć najciekawsze produkcje 
niezależne z całego świata. Za-
praszamy na projekcje filmów 
nagrodzonych w kategoriach 
scenariusz, reżyseria, zdjęcia, 
montaż, scenografia, aktor, ak-
torka, fabuła, dokument, ani-
macja i film polski.

O wyborze najlepszych filmów 
co roku decyduje międzyna-
rodowa Kapituła składająca 
się z 80 osób: teoretyków fil-
mu, reżyserów, operatorów, 
montażystów i aktorów. Fe-
stiwal Grand OFF to najważ-

niejsza inicjatywa promują-
ca kino niezależne w Polsce 
i na świecie.

Wszystkie filmy nagrodzone 
na Festiwalu pokażemy w Cen-
trum Kultury i Sztuki. Zapra-
szamy!
Program:

Najlepszy Scenariusz – Swe-
etie Pie / France / Alexan-
dra Naoum

Najlepsza Reżyseria – My Cof-
fin / Poland / Maciej Mar-
czewski

Najlepsze Zdjęcia – Hey, Gu-
nesh! / Georgia / Marita 
Tevzadze, Ana Jegnaradze

Najlepszy Montaż – The 
BLACK ChristS. Far From 
Justice / Germany / Moni-
ca Manganelli

Najlepsza Scenografia – The 
land of destroyed ski 
jump hill / Ukraine / Tetia-
na Nahirniak

Najlepsza Aktorka – La Luce 
Oltre La Gabbia / Italy / 
Giovanni Ambrosino / ac-
tress: Irene Maiorino

Najlepszy Aktor – Better 
Men/ France / Guillaume 
Doucet / actor: Mark Tilton

Najlepsza Fabuła – Off Side 
/ France / Sophie Martin

Najlepszy Dokument – La 
Lixiera (the dump) – the 
invisibles' dignity / Italy / 
Guido Galante, Antonio No-
tarangelo

Najlepsza Animacja – Sagiso 
/ United States of America 
/ Claire Layne

Najlepszy Film Polski – First... 
/ Poland / Adam Hartwiński

Festiwal filmowy Grand OFF
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