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43 MILIONY NA INWESTYCJE

● Liczba mieszkańców
Tczewa spadła poniżej
60 tysięcy
● Więźniowie
pomagają
w odśnieżaniu miasta

zakończenie Roku
Jubileuszowego
● Ruszyła przebudowa
dawnej „kolejówki”

Więcej na str. 9-12
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● Oratorium na

BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA TRANSPORTOWEGO, rewitalizacja Starego Miasta, przebudowa ul. Andersa, dostosowanie
budynku dawnej „kolejówki” do potrzeb organizacji pozarządowych, budowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
(wspólnie z powiatem), realizacja projektu „Wrota Tczewa”
to najważniejsze zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2011 roku. Budżet na ten rok uznano za trudny,
ale realny i prorozwojowy. Na inwestycje przeznacza
ponad 43 mln zł czyli niemal co czwartą wydawaną
złotówkę. Udział środków unijnych w wydatkach
na inwestycje to ok. 14 mln zł.
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30 stycznia

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

V SESJA

Z

okazji Dnia Tczewa oraz zakończenia Jubileuszu 750-lecia nadania
praw miejskich 30 stycznia o godz.
15.00 w Centrum Kultury i Sztuki przy
ul. Kard. Wyszyńskiego 10 odbędzie się
uroczysta sesja Rady Miejskiej. Zakończy
ona Rok Jubileuszowy.
Program uroczystości:
• godz. 14.00 – uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Tczewa w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
• godz. 15.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tczewie (CKiS)
– otwarcie sesji i powitanie gości
– referat okolicznościowy „Polska – Ojczyzna i patriotyzm według Jana Pawła II” (Kazimierz Ickiewicz)
– podsumowanie Roku Jubileuszowego
– wręczenie wyróżnień samorządu miasta Tczewa
• godz. 16.30 – Oratorium „Tczew oczami muz” – widowisko słowno-muzyczne (CKiS)

Oratorium na zakończenie jubileuszu

Tczew oczami muz

„Tczew oczami muz” to tytuł wielkiego oratorium na zakończenie jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw miejskich. Oratorium wystawione zostanie na deskach Centrum Kultury
i Sztuki dwukrotnie – w niedzielę 30 stycznia,
czyli w Dniu Tczewa. Premierowe wykonanie zobaczą uczestnicy uroczystej sesji Rady Miejskiej,
a o godz. 19.00 artyści wystąpią specjalnie dla
mieszkańców Tczewa.
WYSTĄPIĄ SOLIŚCI: Danuta Błażejczyk, Robert Kudelski,
Jacek Zieliński (Skaldowie), Agnieszka Babicz, Ludmiła Małecka, Joachim Perlik, Przemysław Grudziński.
Orkiestrą dyrygować będzie Tadeusz Żmijewski.
Wystąpią również połączone chóry Tczewa: Echo, Juventus, Juventus old oraz w roli muz uczennice Zespołu
Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.
Autorem muzyki jest Artur Grudziński, a tekstów
Andrzej Jędrasik i Artur Grudziński. Imprezę poprowadzi Ludwik Kiedrowski.
Głównym organizatorem koncertu jest Urząd Miejski w Tczewie, a współorganizatorem CKiS.
Sponsorzy koncertu to: ZEC, ZWiK, ZUOS, Hotel
Carina.
Bezpłatne wejściówki na koncert można odbierać w Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10, tel. 58 531 07 07).

ILU NAS JEST?
Na początku stycznia 2011 r. w Tczewie zameldowane
były 59 883 osoby, w tym 58 876 na pobyt stały i 1007
na pobyt czasowy. Od początku grudnia 2010 r. ubyło
165 mieszkańców miasta.

Proponowany porządek obrad V sesji Rady
Miejskiej w Tczewie na dzień 27 stycznia 2011 r.
(czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I. Część pierwsza:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. i 13 stycznia 2011 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych
w okresie od 13 stycznia do 26 stycznia 2011 r.

II . Część druga:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2011,
7.2 zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady
Miejskiej na 2011 rok,
7.3 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości
położonych w Tczewie, zabudowanych garażami
7.4 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania z Polskim Związkiem Działkowców w Warszawie oraz wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od pierwszej opłaty.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
Porządek sporządzono 5 stycznia 2011 r.

A może na łyżwy?
ziała już lodowisko przy ul. Bałdowskiej. Lodowisko czynne jest (w zaD
leżności od warunków atmosferycznych)
w dni robocze w godz. 14.00-19.00, zaś
w soboty i niedziele w godz. 11.00-19.00.
Wstęp na lodowisko dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat kosztuje 2,50 zł,
dla osób powyżej 16 lat – 3,50. Na miejscu
można wypożyczyć łyżwy – koszt 4 zł.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Ludwik Kiedrowski, Zyta Myszka,
Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban.
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska.
Urząd Miejski Tczew, Biuro Promocji Miasta
77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,
ul. J. Dąbrowskiego 6,
531-35-50; 531-36-37
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Akcja Zima

W odśnieżaniu pomagają więźniowie
Ponad 270 ton soli oraz ok. 150 ton
piasku wykorzystano w grudniu
w Tczewie w ramach Akcji Zima.
Koszty poniesione przez budżet
miasta na zimowe utrzymanie
dróg w tym czasie to nieco ponad
200 tys. zł. Od 20 stycznia w zwalczaniu skutków zimy pomagają
więźniowie z aresztu śledczego
w Starogardzie Gdańskim.
Odśnieżaniem ulic w mieście zajmuje
się wyłoniona w trakcie przetargu firma BOL TRANS. Do niej należy głównie odśnieżanie ulic ujętych w wykazie
I i II kolejności odśnieżania. Jak wyjaśnił podczas sesji Rady Miejskiej, Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa,
działania interwencyjnie podejmuje też
Zakład Usług Komunalnych oraz dodatkowo, w razie potrzeb, firmy zatrudniane na zlecenie. Ponieważ dysponują
one mniejszym sprzętem, ich działania
koncentrują się na bocznych uliczkach
i chodnikach.
Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa”, do oczyszczania ze śniegu,
lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń
chodników położonych bezpośrednio
przy granicy nieruchomości, jak również
likwidowania skutków gołoledzi przez
posypywanie piaskiem są zobowiązani
właściciele nieruchomości. Niestety nie
wszyscy respektują te przepisy. Osoby
uchylające się od wypełniania obowiązku odśnieżania mogą zostać ukarane
mandatami przez Straż Miejską. Od 1
do 13 stycznia mandatami ukarano 16
osób, a 7 wniosków skierowano do Sądu
Rejonowego w Tczewie.
– Od 20 stycznia korzystamy z pomocy pięciu więźniów Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim – mówi
Andrzej Jachimowski, komendant
Straży Miejskiej. – Ich praca ma pole-

KRÓTKO
Zaopiniują nazwy ulic
W Radzie Miejskiej powołana została doraźna Komisja do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.
Jej przewodniczącym został Krzysztof Korda, a pozostałymi członkami:
Piotr Kajzer, Gertruda Pierzynowska i Zenon Żynda. Zadaniem komisji
jest przygotowanie propozycji nazw
nowych ulic w Tczewie i opiniowanie
bieżących uchwał w tej sprawie.

gać głównie na ręcznym odśnieżaniu
chodników i przejść dla pieszych. Nie
są to osoby skazane za ciężkie przestępstwa, ich wyroki nie są wyższe niż rok
pozbawienia wolności. Jeśli będziemy
zadowoleni z ich pracy, mogą liczyć na
wcześniejsze zwolnienie. Nadzór nad
więźniami sprawuje służba więzienna
i funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Podczas opadów śniegu dużym
problemem dla służb zajmujących się
usuwaniem skutków zimy były samochody parkujące na wąskich ulicach, na
osiedlach, na Starym Mieście. Zastawione uliczki uniemożliwiały przejazd piaskarki i odśnieżenie. Sztab Akcji Zima
apeluje do mieszkańców o parkowanie
pojazdów tak, by nie utrudniały one
pracy piaskarkom, najlepiej po jednej
stronie ulicy.
Przypominamy, że w razie
problemów z przejezdnością można przez całą dobę kontaktować
się z koordynatorem Akcji Zima
(w ZUK) pod numerem: 519 198 404,
zaś od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00 telefonować pod
nr 058 531 64 66, fax 058 531 57 29
(ZUK) oraz z Wydziałem Spraw Komunalnych UM – 058 77 59 346.
M.M.

… i przyszłych honorowych
obywateli Tczewa
Podczas sesji Rady Miejskiej 13 stycznia ustalono skład osobowy zespołu
opiniującego wyróżnienia „Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa” w okresie
kadencji 2010-2014. W skład zespołu
wchodzą radni: Roman Kucharski,
Ferdynand Motas, Czesław Roczyński,
Zbigniew Urban oraz jako przedstawiciel prezydenta – Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa ds. społecznych.

OGŁOSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie uprzejmie informuje, iż
z dniem 17 stycznia 2011 r. Wydział
Interwencji Kryzysowej, w związku
z pracami adaptacyjnymi prowadzonymi
w Domu Dziecka w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6, zostaje tymczasowo
przeniesiony do siedziby II Liceum
Ogólnokształcącego w Tczewie przy
ul. Królowej Marysieńki 10 (I piętro,
wejście za halą sportową).
W związku z powyższym, ulegają
również zmianie godziny pracy Wydziału, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.

2010 rok w Urzędzie Stanu Cywilnego

Mniej małżeństw, mniej urodzeń i … coraz mniej tczewian
W 2010 r. zawarto w Tczewie o 140 małżeństw mniej niż rok wcześniej.
Urodziło się też o 80 dzieci mniej. Po raz pierwszy od wielu lat liczba mieszkańców Tczewa spadła poniżej 60 tysięcy – na początku stycznia br. na pobyt stały i czasowy w Tczewie zameldowane były łącznie 59 883 osoby.
J a k na s p o inf o r mow ał a A l i n a
Kollwitz-Sobolewska, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie,
w 2010 r. zarejestrowano 1464 urodzenia (w 2009 r. – 1544). Na świat przyszło 740 chłopców i 724 dziewczynki.
Najpopularniejsze imiona ubiegłego
roku to dla dziewczynek – Julia, Zuzanna, Maja, Oliwia, Lena, zaś dla
chłopców: Jakub, Filip, Michał, Kacper, Szymon.
W 2009 r. w tczewskim USC zarejestrowano 409 małżeństw – o 140
mniej rok wcześniej. Średni wiek małżonków nie zmienia się – to ok. 20–25
lat. Pojawiały się też pary, u których
różnica wieku była znacząca – np.
panna młoda była starsza od małżon-

ka o 15 lat lub mężczyzna starszy od
swojej wybranki o 34 lata.
138 par obchodziło w ubiegłym
roku jubileusz 50-, 55-, 60- lub 65-lecia pożycia małżeńskiego. Dla porównania, w 2009 r. były 143 takie pary,
a w 2008 r. – 122. Parom, które w tym
roku świętować będą złote gody (i kolejne okrągłe rocznice) przypominamy,
że USC nie zawsze wie o przypadającym jubileuszu. Wiele par – jubilatów
mieszkających w Tczewie, nie zawierało tutaj małżeństwa. Warto więc zgłosić
w urzędzie zbliżającą się rocznicę.
W 2010 r. spadłą również liczba
zgonów. W 2010 r. pożegnaliśmy 759
osób, w 2009 – 762.
M.M.

Aktualności

Nagrody dla jubilatów
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Tczewie, od 1 stycznia 2007 r. prawo
do otrzymania nagrody za długotrwałe
pożycie małżeńskie mają pary małżeńskie zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały w Tczewie od co najmniej 5 lat:
– 1000 zł za jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
– 1500 zł za 55-lecie
– 2000 zł za 60-lecie
– 2500 zł za 65-lecie
– 3000 zł za 70-lecie.
Ponadto nagrodę (2000 zł) otrzymają osoby, które ukończyły 100 lat
życia, zamieszkałe i zameldowane na
pobyt stały na terenie Tczewa od co
najmniej 5 lat, a także rodzice lub opiekunowie dziecka, które jako pierwsze
w danym roku kalendarzowym przyszło nas świat w Tczewie (1000 zł).
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Prezydent Mirosław Pobłocki złożył ślubowanie
Od 14 grudnia Tczew ma nowego prezydenta. 9 dni
po II turze wyborów Mirosław Pobłocki złożył ślubowanie i objął stanowisko po piastującym tę funkcję przez 16 lat Zenonie Odyi.
Zanim nowy prezydent złożył ślubowanie, Zenon Odya podziękował
wszystkim za współpracę. – Dziękuję
mieszkańcom, że przez dwadzieścia lat
mojej pracy w samorządzie, obdarzali
mnie zaufaniem – powiedział Zenon
Odya. – Nie byłoby mnie na tym stanowisku, gdyby nie ludzie, z którymi
współpracowałem – pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek
budżetowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dzięki nim mogłem wypełniać zadania, jakie przede
mną zostały postawione. Chciałbym
też publicznie podziękować mojej żonie. Dzięki temu, że to ona zajmowała
się domem, dziećmi, mogłem w pełni
poświęcić się obowiązkom prezydenta
miasta. Mam nadzieję, że przez te 20
lat udało mi się spełnić wiele oczekiwań naszego społeczeństwa, kolejnych rad miejskich. Oczywiście nie
wszystkie zadania były możliwe do realizacji, ale zawsze udawało nam się
wypracować konsensus. Mojemu następcy życzę, aby również dobrał grono kompetentnych i zaufanych współ-

pracowników i aby
dobrze układała
się jego współpraca
z Radą Miejską.
Radni i zebrani
na sali obrad goście
podziękowali byłemu prezydentowi
za pracę w samorządzie.
Obejmując
urząd Prezydenta
Miasta, uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony Prezydent Zenon Odya pogratulował swojemu następcy
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego mu. Przez wszystkie lata naszej współi pomyślności mieszkańców miasta. pracy, czułem się uczniem Zenona
Tak mi dopomóż Bóg – takie ślubowa- Odyi i nadal się nim czuję. Myślę, że
nie złożył Mirosław Pobłocki, nowy długo się nie pojawi ktoś tak znaczący
dla Tczewa, osoba, która wniosła tak
prezydent Tczewa.
– Mój poprzednik wyznaczył bar- ogromny wkład w rozwój miasta. Predzo wysokie standardy pracy prezy- zydent Zenon Odya już zapisał się na
denta i Urzędu Miejskiego – powie- kartach historii Tczewa.
dział po zaprzysiężeniu M. Pobłocki.
M.M.
– Chciałbym dorównać do tego pozio-

Władze Tczewa w komplecie

Adam Burczyk wiceprezydentem do spraw gospodarczych
Tczew ma już nowe władze w komplecie. 28 grudnia prezydent Mirosław Pobłocki oficjalnie przedstawił swojego
zastępcę do spraw gospodarczych. Od 3 stycznia stanowisko to pełni Adam Burczyk, wcześniej pełnomocnik burmistrza Kwidzyna ds. rozwoju lokalnego.
Adam Burczyk pracuje w samorządzie od 14 lat. W Urzędzie Miejskim
w Kwidzynie zajmował się rozwojem lokalnym, realizacją inwestycji
począwszy od etapu projektowego,
przez zamówienia publiczne aż po
realizację oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym dotacji
unijnych.
Przy realizacji kilku projektów
Tczew i Kwidzyn byli partnerami.
Jednym z takich przedsięwzięć było
zorganizowanie misji gospodarczej do
Kaliningradu i Kłajpedy. Adam Burczyk zajmował się również sprawą
budowy mostu w Kwidzynie, przez
pewien czas pełnił funkcję pełnomocnika ministra transportu do spraw tej
inwestycji.
Zdaniem nowego wiceprezydenta
trudno jest porównywać Tczew i Kwidzyn. – Kwidzyn jest miastem oferującym dużo miejsc pracy, bogatym,
przedsiębiorczym, ale z bardzo złym
dojazdem – przyznał Adam Burczyk.
– Jednym z najważniejszych atutów
Tczewa jest jego położenie, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, blisko Trójmiasta, z którym
jest bardzo dobrze skomunikowany.
Kwidzyn, mimo budowy mostu, nigdy
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nie będzie miał tak
dobrego położenia.
Adam Burczyk
ma 48 lat, jest żon aty , m a d wóch
sy n ów , m ieszka
w Gdańsku.
Prezydent Mirosław Pobłocki
liczy na doświadczenie swojego zastępcy oraz na jego
świeże spojrzenie Od lewej: Adam Burczyk, Mirosław Pobłocki, Zenon Drewa
na problemy goAdam Burczyk jest II zastępcą
spodarcze Tczewa, a także na sposób
funkcjonowania urzędu. Jak powie- prezydenta Tczewa, I zastępcą zodział, przy wyborze jednego z najważ- stał Zenon Drewa, który podobnie
niejszych swoich współpracowników, jak w poprzedniej kadencji jest odkierował się sprawami merytorycz- powiedzialny za sprawy społeczne.
nymi, fachowością kandydata, a nie – W poprzedniej kadencji do najkwestiami politycznymi. – To prezy- ważniejszych zadań Zenona Drewy
dent dobiera sobie najbliższych współ- należał sport i dobrze się z tego zapracowników i tutaj nie było żadnej dania wywiązał. Teraz chciałbym,
dyskusji nad politycznym kluczem aby skoncentrował się głównie na
sprawach opieki społecznej i oświa– powiedział M. Pobłocki.
Adam Burczyk przyznał, że jest ty – powiedział M. Pobłocki.
Skarbnikiem miasta pozostaje
związany z PiS, ale zadeklarował,
że nie będzie to miało żadnego wpły- Helena Kullas, a sekretarzem Zyta
wu na jego pracę, a jeśli zajdzie taka Myszka.
potrzeba, jest gotów zawiesić swoje
M.M.
członkowstwo w partii.

Samorząd

www.bip.tczew.pl

W Radzie Miejskiej
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CZTERY KLUBY, PIĘĆ KOMISJI

Radni Rady Miejskiej pracować będą, podobnie jak w poprzedniej kadencji, w pięciu komisjach stałych. Ustalone zostały składy osobowe
poszczególnych komisji oraz ich przewodniczący i zastępcy. Utworzono cztery kluby radnych: Porozumienie na Plus, Platforma Obywatelska, Razem i Odpowiedzialnie oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Przewodniczącym K OMI SJ I REWI ZYJNEJ został Kazimierz Ickiewicz,
jego zastępcą jest Ferdynad Motas.
Ponadto w skład komisji wchodzą:
Brygida Genca, Roman Kucharski,
Krzysztof Misiewicz, Włodzimierz
Mroczkowski, Antoni Truszkowski,
Zbigniew Urban.
K OMISJI FINANSOWO - BUDŻETOWEJ
szefuje Czesław Roczyński, jego zastępcą jest Zbigniew Urban. Pozostali członkowie to: Ewa Czochór, Brygida Genca, Piotr Kajzer, Krzysztof
Korda, Roman Kucharski, Bartłomiej
Kulas, Krzysztof Misiewicz, Ferdynand Motas, Włodzimierz Mroczkowski, Tomasz Tobiański.
KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ –
jej przewodniczącym jest Krzysztof
Misiewicz, zastępcą Zenon Żynda.
Pozostali członkowie: Bożena Chy-

licka, Brygida Genca, Kazimierz
Janusz, Piotr Kajzer, Roman Kucharski, Włodzimierz Mroczkowski,
Gertruda Pierzynowska, Antoni
Truszkowski, Zbigniew Urban.
Przewodniczącym KOMISJI EDUKACJI , KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
jest Tomasz Tobiański, zastępcą
Kazimierz Janusz. Ponadto w komisji pracują: Grażyna Antczak, Ewa
Czochór, Brygida Genca, Barbara
Kamińska, Bartłomiej Kulas, Piotr
Popielarczyk, Czesław Roczyński,
Zenon Żynda.
KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ – jej
przewodniczącą została Bożena
Chylicka, a zastępcą Piotr Kajzer.
Ponadto w skład komisji weszli:
Grażyna Antczak, Krzysztof Korda,
Bartłomiej Kulas, Gertruda Pierzynowska, Piotr Popielarczyk.

Ruszyła inwestycja na placu Św. Grzegorza

Będą pomieszczenia
dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięty został przetarg
i podpisana umowa z wykonawcą,
który podejmie się przebudowy
budynków przy pl. Św. Grzegorza. Do końca sierpnia inwestycja
ma zostać zakończona, a wówczas
otrzymają tam siedzibę tczewskie
organizacje pozarządowe.
Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana 28 grudnia
2010 r., a w styczniu wykonawca został wprowadzony na plac budowy.
Zadanie obejmuje kompleksowe dostosowanie istniejących budynków
do potrzeb działalności organizacji
pozarządowych.
Przetarg wygrało konsorcjum:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o.o.
z Bydgoszczy oraz firma PEPEBE
z Włocławka. Termin wykonania inwestycji określono na 31 sierpnia 2011 r.
Koszt – ok. 2,4 mln zł pokrywa w całości budżet miasta.
W obiekcie jest do zagospodarowania 1213 m2 powierzchni. Swoje siedziby będą tam miały:
– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
– Fundacja Domu Kultury
– Związek Nauczycielstwa Polskiego
– Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej POMOST
– Stowarzyszenie Osób Niepełno-

Podczas II sesji Rady Miejskiej,
ślubowanie złożyli – Kazimierz Janusz
i Tomasz Tobiański. Pierwszy z nich
wszedł w miejsce Mirosława Pobłockiego, drugi w miejsce Zenona Drewy,
którzy zrezygnowali z mandatu. Obaj
radni reprezentują klub PnP.
Radnego Romana Kucharskiego z Platformy Obywatelskiej,
przepraszamy za błędne podanie w poprzednim numerze „Panoramy Miasta”, ugrupowania,
które reprezentuje.

Studia podyplomowe
dla nauczycieli z oligofrenopedagogiki
• /trzy semestry, łącznie 350 godzin/
• Rozpoczęcie zajęć 5 lutego 2011 r.
• Zajęcia będą prowadzone przez
Elbląską Uczelnię Humanistyczno- Ekonomiczną w Elblągu a realizowane w CED w Tczewie.
• Odpłatność – 850 zł za semestr,
120 wpisowe.
• Informacje dodatkowe i zapisy – Alicja Olszewska, tel. 600-410-371

Studia podyplomowe dla nauczycieli
Organizacja i zarządzanie oświatą
• /dwa semestry/
• Planowane rozpoczęcie marzec 2011 r.
• Zajęcia będą prowadzone przez
Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu a realizowane w CED w Tczewie.
• Odpłatność – 1100 zł za semestr,
120 wpisowe.
• Informacje dodatkowe i zapisy – Alicja Olszewska, tel. 600-410-371
sprawnych Ruchowo
– Stowarzyszenie Stwardnienia
Rozsianego
– Harcerska Orkiestra Dęta
– Chór Męski ECHO
– NSZZ „Solidarność”
– Fundacja dla Tczewa
– Polski Czerwony Krzyż
– Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA
– Uniwersytet III Wieku.
M.M.

Samorząd

Studia podyplomowe
– przygotowanie pedagogiczne
• /trzy semestry, łącznie 330 godzin
plus 150 godzin praktyk/
• Zajęcia będą prowadzone przez
Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu a realizowane w CED w Tczewie.
• Odpłatność – 900 zł za semestr,
120 wpisowe.
• Informacje dodatkowe i zapisy – Alicja Olszewska, tel. 600-410-371
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Akademia Aktywnych

150 bezrobotnych i 10 pracodawców na Targach Pracy
Ponad 150 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących zatrudnienia oraz 10 lokalnych pracodawców uczestniczyło
w Targach Pracy, które 15 grudnia
zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.
Targi odbyły się w ramach projektu
„Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tczewie” w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu wzięli udział następujący lokalni pracodawcy:
1. Zakład Usług Opiekuńczych
„u Wiesi” w Tczewie
2. Adecco Poland Sp.z o.o.o Agencja
Pracy – oddział w Tczewie
3. Work–Service – Agencja Pracy
4. Randstad Sp. z.o.o. – oddział w Tczewie
5. Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tczewie
6. Fundacja Pokolenia
7. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
8. Zespół Kształcenia Zawodowego
w Tczewie
9. OHP– Punkt pośrednictwa pracy
w Tczewie
10. Centrum Edukacji Dorosłych
w Tczewie

W trakcie spotkania z lokalnymi pracodawcami była możliwość skorzystania
z porad z zakresu prawa pracy. Beneficjenci projektu brali udział w trzech panelach tematycznych, które prowadzone
były przez specjalistów z dziedziny metod
podnoszenia kwalifikacji i planowania
kariery zawodowej: Adama Urbana,
Piotra Cymanowskiego i Halinę
Grobelną. Następnie brali udział w in-

dywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej
(forma warsztatu przygotowującego osobę uczestniczącą w projekcie do rozmowy
kwalifikacyjnej o pracę u pracodawcy).
Uczestnicy projektu otrzymali pakiety szkoleniowe, w których zamieszczone zostały materiały pomocnicze
w poszukiwaniu zatrudnienia.
Paulina Baurska
(Forum Inicjatyw Społecznych)

Maraton Pisania Listów Amnesty International

Napisz scenariusz

Sukcesem zakończył się Maraton
Pisania Listów Amnesty International. Uczestnicy tczewskiego Maratonu, który odbył się w grudniu
w Alternatywnym Centrum Kultury „Zebra”, napisali 366 listów.
W tegorocznym Maratonie brali udział
także uczniowie Gimnazjum w Nowym
Stawie (700 listów). Łączny wynik akcji
organizowanej przez Lokalną Grupę
Amnesty International w Tczewie to
1066 listów – 31 wynik w kraju.
W czasie Maratonu przez 24 godziny pisano ręcznie listy w obronie osób
lub grup osób, których prawa człowieka zostały złamane. W tym roku pisano apele do władz m.in. o uwolnienie
chińskiej obrończyni praw kobiet Mao
Hengfeng, birmańskiej opozycjonistki
Su Su Nway i pakistańskiej chrześcijanki zagrożonej karą śmierci za
„bluźnierstwo wobec proroka Mahometa”. Pisano o zapewnienie bezpieczeństwa meksykańskiego księdza
Alejandro i Normy Cruz – gwatemalskiej działaczki walczącej z przemocą
wobec kobiet.
Listy w obronie osób, których prawa
człowieka są łamane można pisać przez
cały rok. Wystarczy zapisać się do sieci

Chcesz otrzymać pendrive 4 GB
– wystarczy napisać na kartce A4
propozycję imprezy w przestrzeni
Starego Miasta w Tczewie z podaniem przykładowego scenariusza.
Wydarzenie winno wskazywać na
niski budżet i realny udział mieszkańców Starego Miasta.
Każdy, kto przyjdzie do Urzędu Miasta
(pokój 36) i zostawi swoją pracę, może
odebrać pendrive 4 GB. Akcja trwa przez
cały styczeń, lub do wyczerpania zapasów. 100 pamięci USB czeka na odbiór!
Dodatkowo, spośród wszystkich propozycji wybierzemy 3 najciekawsze – masz
szansę wygrać duży zestaw gadżetów
promocyjnych.
Lista 3 zwycięzców zostanie ogłoszona 7
lutego 2011 r. na stronie www.tczew.pl.
Projekt „Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.

Tczewianie napisali 366 listów
w obronie praw człowieka
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W czasie Maratonu listy pisano przez
24 godziny

Pilnych Akcji na www.amnesty.org.pl,
aby regularnie otrzymywać informacje
o osobach, których sytuacja wymaga
naszej pilnej interwencji. Amnesty International można wspierać na wiele
innych sposobów.
Więcej informacji na ten temat można
uzyskać od osób skupionych
w Lokalnej Grupie Amnesty International
(kontakt: Paulina Jabłonowska – e-mail:
aitczew@gmail.com, tel. 0606603461).
Organizatorzy dziękują wszystkim
piszącym i wspierającym akcję.
Maraton współfinansowano ze środków Gminy Miejskiej Tczew.

Społeczeństwo

Wygraj pendrive

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

Kończy się budowa Domu Przedsiębiorcy

Pomoc dla lokalnego biznesu

Kończą się prace przy budowie Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.
W lutym rozpocznie się zagospodarowywanie pomieszczeń biurowych, a w drugim kwartale tego roku obiekt zainauguruje działalność. Znajdą tam pomoc ci, którzy chcą założyć firmę lub od
niedawna ją prowadzą. Zadaniem Domu Przedsiębiorcy będzie
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych.
– W budynku trwają prace wykończeniowe, m.in. malowanie ścian,
układanie wykładzin, montaż urządzeń, a także porządkowanie terenu
wokół obiektu, budowa podjazdu –
tłumaczy Anna Pawelec w Wydz.
Inwestycji i Remontów UM. – Rozpoczęliśmy już procedury przetargowe na wyposażenie obiektu, m.in.
w meble i sprzęt komputerowy.
W efekcie przeprowadzonej przebudowy Dom Przedsiębiorcy dysponuje powierzchnią biurową 222 m2
przeznaczoną dla nowych firm oraz
salą konferencyjną na 50 osób.
– Planujemy, że z infrastruktury
inkubatora przedsiębiorczości zlokalizowanego w Domu Przedsiębiorcy
będzie korzystało bezpośrednio około 7 podmiotów rocznie – wyjaśnia
Hanna Pietrzkiewicz, koordynator projektu. – Pośrednio oddziaływanie Domu Przedsiębiorcy będzie
znacznie większe, gdyż z jego usług
oraz oferty szkoleniowej będą korzy-

stali inni przedsiębiorcy z Tczewa
oraz powiatu tczewskiego.
Oferta inkubatora przedsiębiorczości zostanie skierowana głównie
do przedsiębiorców na wczesnym
etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Preferencje będą miały
osoby planujące założyć nową firmę
w tym osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby, które w momencie
złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż rok.
Wymaganym warunkiem przyjęcia
firmy do inkubatora, będzie działanie
przedsiębiorstwa w oparciu o nowe,
innowacyjne technologie.
Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– z I Priorytetu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 1.5.1. Koszt inwestycji
to ok. 4 mln zł, z czego ok. 3 mln stanowi
wsparcie unijne.

Prezydent zaprasza

Rada Strategii

Prezydent Tczewa zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sektora przedsiębiorczości do udziału w pracach
Rady Strategii Rozwoju Miasta.
Na zgłoszenia czekamy do końca
stycznia.
Rada Miejska w Tczewie uchwaliła
26 czerwca 2008 r. zaktualizowaną
wersję Strategii Rozwoju Tczewa.
Nowy dokument określił zasady monitorowania i oceny realizacji Strategii. W związku z tym, Prezydent Miasta Tczewa powołuje Radę Strategii
Rozwoju Tczewa w oparciu o przyjęte
w swoim Zarządzeniu zasady. Rada
jest powoływana na okres kadencji.
W Radzie Strategii reprezentowane
są środowiska organizacji pozarządowych i sektora przedsiębiorczości.
Niniejszym zawiadomieniem Prezydent Miasta zaprasza do zgłaszania
swoich przedstawicieli do Rady Strategii zgodnie z zasadami przyjętymi
w swoim Zarządzeniu, które można
znaleźć na stronie internetowej www.
tczew.pl (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Nr 730/2008 z dnia
19.08.2008 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 28/2011 Prezydenta Miasta
Tczewa z dnia 05.01.2011 r.). Przedstawicieli organizacji pozarządowych
dotyczy § 3 natomiast sektora przedsiębiorczości § 4 Zarządzenia.
Zgłoszenia są przyjmowane do 31
stycznia 2011 r. przez Biuro Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, w kopertach z dopiskiem „Rada
Strategii”. Szczegółowe informacje:
UM Tczew, Wydział Rozwoju Miasta,
Jolanta Śliwińska, Tel. 58 7759 381,
sliwinska@um.tczew.pl.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz
właścicieli lokali mieszkalnych.

Po zakończeniu realizacji projektu wprowadzone zostaną następujące działania wspierające potrzeby lokalnych przedsiębiorców:
1) utworzenie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości,
udostępniającego powierzchnię w szczególności podmiotom
deklarującym podjęcie działań
innowacyjnych, na podstawie
regulaminu inkubatora,
2) prowadzenie współpracy w zakresie administracyjnej obsługi
przedsiębiorcy,

3) szkolenia i doradztwo w zakresie
pozyskiwania środków z budżetu
państwa i UE, pomocy publicznej,
podatków i opłat lokalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,
4) promowanie innowacyjnych kierunków w gospodarce i organizowanie ram współpracy m.in.
z nowoczesnymi ośrodkami gospodarczymi i akademickimi regionu,

Gospodarka

w tym w formie projektów współfinansowanych z programów krajowych i Unii Europejskiej,
5) prowadzenie bazy informacyjnej
nt. m.in. firm lokalnych, ofert
i propozycji współpracy, nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
6) współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.
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Powiatowa Gala Wolontariatu

Zebrano ponad Nagrodzono najaktywniejszych
47 tysięcy złotych Najaktywniejszych wolontariuszy w powiecie i gminach powiatu

tczewskiego wyróżniono podczas Powiatowej Gali Wolontariatu.
Impreza odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

Około 27 tys. zł zebrali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrzeszeni w sztabie
WOŚP przy Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły.
Ponad 20 tysięcy zł udało się zebrać również harcerzom z tczewskiego hufca ZHP, którzy kwestowali wspónie ze Środowiskowym
Hufcem Pracy.
W niedzielę 9 stycznia już od rana na
ulicach Tczewa widać było grupy
kwestujących wolontariuszy. Tym
razem orkiestra Jurka Owsiaka grała dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. – W naszym
sztabie pracowało około stu wolontariuszy oraz około 20 osób wspierających nas i pomagających w organizacji przedsięwzięcia – powiedział
Sławomir Kussowski, szef sztabu
WOŚP w Tczewie. – Zbiórka przebiegała spokojnie, tczewianie chętnie wspierali orkiestrę.
Główna impreza odbyła się po południu w Centrum Kultury i Sztuki.
Podczas imprezy towarzyszącej
19. finałowi WOŚP na scenie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr
10, 11 i 12, dziecięcy Chór Biedronki, wystąpiła też Emilia Duszyńska,
zespół wokalno-muzyczny z Zespołu
Szkół Technicznych z Tczewa, zespoły
Off The Cuff , Chilly Wind i Legenda,
21 Tczewska Drużyna Starszoharcerska „Rajza”. Zaprezentowała się Akademia zabawy i Rozwoju Oktopus,
a pokaz akrobatyczny przygotowała
młodzież z TTK Brama.
Na uczestników imprezy czekało
też mnóstwo dodatkowych atrakcji,
a wśród nich:
• zabawy dla dzieci, zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy przygotowane przez Akademię Zabawy i Rozwoju Octopus
• zabawy dla dzieci z językiem
angielskim i kangurem Kangi
– maskotką Szkoły Języka Angielskiego Helen Doron
• zamki dmuchane
• licytacja gadżetów WOŚP
• sklepik z gadżetami WOŚP
• pokazy sprzętu straży pożarnej
i wojska
• pyszna, wojskowa grochówka
• pomiar ciśnienia.
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W naszym powiecie działa wiele organizacji pozarządowych i instytucji
korzystających z nieodpłatnej, bezinteresownej pomocy mieszkańców.
5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza – jest on okazją do
docenienia pracy wolontariuszy, wyróżnienia tych najaktywniejszych
oraz podziękowania wszystkim za
wkład w budowanie społeczeństwa
obywatelskiego. Celem Powiatowej
Gali Wolontariatu było pokazanie,
jak ważną rolę pełni wolontariat,
szczególnie w życiu młodych ludzi.
Ponadto przedsięwzięcie to pozwoliło docenić najaktywniejszych, nie
tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację
inicjatyw społecznych i działające
na rzecz dobra wspólnego.
Tegoroczna Gala Wolontariatu
została zrealizowana w szerokim
partnerstwie wszystkich władz
samorządowych z terenu powiatu
tczewskiego oraz Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Fundacji
Pokolenia. Gala zainaugurowała też
obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w powiecie tczewskim.
Uświetniły ją występy kabaretu
„Świerszczczychrząszcz” i zespołu
„Kumka Olik”.
Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu powiatowego,
którego organizatorem było Lokalne
Centrum Wolontariatu w Tczewie.
Konkurs skierowany był do wolontariuszy, osób korzystających
z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu
pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie.
W tym roku wyłoniono następujące kategorie:
1. Wolontariusz Roku

2. Grupa Wolontariuszy
3. Inicjatywa społeczna Roku
4. Organizacja przyjazna wolontariuszom
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej
6. Animator roku
Ogółem wpłynęło 45 zgłoszeń do
konkursu powiatowego.
Kapituła Konkursowa wyłoniła
następujących laureatów:
– tytuł wolontariusza roku otrzymał Sławomir Chodorowicz,
a wyróżnienie Henryka Podwalska
– grupami wolontariuszy roku zostały: Alternatywne Centrum
Kultury ZEBRA w Tczewie i
Nieformalna Grupa MŁODZI
AKTYWNI z Opalenia, a wyróżnienie otrzymał Klub Wolontariusza MAŁY PRZYJACIEL
z Subków.
– organizacją przyjazną wolontariuszom zostało Stowarzyszenie Centrum Aktywnych
– Gniew
– tytuł inicjatywy społecznej
roku przypadł przedsięwzięciu
„FireBalls – akcja na rzecz
zwierząt”
– firmą przyjazną społeczności
lokalnej została Piekarnia MELER w Pelplinie, wyróżnienie
otrzymał Bank Spółdzielczy
w Tczewie
– animatorką roku została Małgorzata Ciecholińska.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu „OSA – Obywatelska Strefa Aktywności” realizowanego przez Fundację Pokolenia.
Zespół Lokalnego Centrum
Wolontariatu

TCZEWSCY LAUREACI GALI WOLONTARIATU:
– Firma przyjazna społeczności
lokalnej – EATON

– Wolontariusz roku – Grażyna
Antczak, Maciej Michna

– Animator roku –
Małgorzata Ciecholińska

– Organizacja przyjazna wolontariuszom – Fundacja Pokolenia

– Grupa wolontariuszy –
ACK ZEBRA

– Inicjatywa społeczna roku
– „Święto ulicy Łaziennej”

Społeczeństwo
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Dochody: 159 767 427 zł

www. tczew.pl

Wydatki: 181 664 427 zł

Inwestycje: 43 552 462 zł

RADNI UCHWALILI BUDŻET NA 2011 ROK

Przy jednym głosie przeciwnym
i dwóch wstrzymujących się tczewscy radni podjęli uchwałę w sprawie
budżetu miasta na 2011 rok. To rekordowy budżet pod względem inwestycji – przeznacza na nie ponad
43 mln zł, czyli niemal co czwartą
złotówkę. Prawie 32 mln zł z wydatków inwestycyjnych dotyczy zadań
finansowanych z udziałem środków
europejskich.
Dochody miasta ustalono na 159 767 427
zł, wydatki na 181 664 427 zł. Deficyt budżetowy wynosi 21 897 000 zł. Zostanie
on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów
wartościowych oraz pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Zadłużenie
miasta wynosi blisko 76 mln zł (47,5 proc.
przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia
60 proc.).
Projekt budżetu pozytywnie oceniła Komisja Finansowo-Budżetowa.
Czesław Roczyński, przewodniczący
komisji, zwrócił uwagę m.in. na poziom
zadłużenia miasta, które przekracza
75 mln zł. – Poziom zaplanowanego zadłużenia miasta wynosi 47,5 proc. prognozowanych dochodów miasta i tym samym mieści się w progu ostrożnościowym
– powiedział Cz. Roczyński. – Również
poziom obsługi zadłużenia założony
w wysokości 6 364 300 zł mieści się w granicach ustawowych i wyniesie 3,98 proc.
planowanych dochodów. Projekt budżetu
na 2011 r. prezentowany jest wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta na lata
2011 – 2024. Przedstawiona Wieloletnia
Prognoza Finansowa powoduje, że przyjęte założenia, w tym dotyczące realizacji
zadań inwestycyjnych, oparte są na realnych podstawach.
– Budżet Tczewa na 2011 rok to
budżet stabilny, realny i prorozwojowy,
gdzie rekordowa kwota prawie 43,6 mln
zł przeznaczona zostanie na inwestycje
miejskie i powiatowe – powiedział radny
Kazimierz Ickiewicz. – W ostatnich
latach miasto przygotowywało się do
realizacji tak ambitnych planów zdając
sobie sprawę z trudności, jakie napotka
budżet przy ich realizacji. Jest to wynik
oszczędnego, skutecznego gospodarowania budżetem w latach poprzednich
i konsekwentnego realizowania Strategii Rozwoju Tczewa oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego w oparciu o duże
wsparcie ze źródeł zewnętrznych.
W związku z realizacją czterech projektów inwestycyjnych (Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego, Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta, Przebudowa i adaptacja Domu Przedsiębiorcy,
Wrota Tczewa dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego) Tczew pozyska
prawie 14 mln zł z Unii Europejskiej.
W wydatkach inwestycyjnych znalazła
się również pomoc finansowa dla powiatu
tczewskiego – blisko 2 mln zł przeznaczono na dofinansowanie budowy wiaduktu
w ciągu ul. Wojska Polskiego.

Radny Włodzimierz Mroczkowski również podkreślał proinwestycyjny
charakter budżetu twierdząc, że należy
kontynuować te zadania, które wspierane są przez środki unijne, gdyż sam budżet miasta nie byłby w stanie ich zrealizować. Zaapelował, aby skupiając się na
tych dużych inwestycjach nie zapominać
o drobnych, życiowych potrzebach mieszkańców, jak remonty chodników, sprawy
porządku w mieście, itp.
– Dziękuję za uchwalenie budżetu
miasta na 2011 rok – powiedział po głosowaniu Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Jest on bardzo proinwestycyjny, a to daje szansę rozwoju Tczewa. Budżet wynika z możliwości finansowych
miasta i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Sporo wniosków
nie zostało ujętych. Po to by „domknąć”
budżet musieliśmy zrezygnować z niektórych inwestycji. Do wielu z nich mam
nadzieję wrócić przy kolejnych korektach
budżetu.
Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował również współpracownikom,
szczególnie Helenie Kullas, skarbnikowi miasta, za pracę nad przygotowaniem
uchwały budżetowej.
***
Uchwalenie budżetu poprzedziła debata
z mieszkańcami Tczewa, która odbyła się
16 grudnia.
Mieszkańców przybyłych na debatę
interesowały sprawy związane z remontem ulic, m.in. Spółdzielczej. Pierwszy
etap inwestycji zostanie wykonany
w 2011 roku. Duże zainteresowanie
wzbudziła sprawa budowy fontanny na
placu Hallera. Będzie ona wykonana
w ramach projektu rewitalizacji. Część
zebranych wyraźnie ucieszyła ta informacja, inni uznali, że jest to zadanie zbyt
kosztowne (730 tys. zł). Jak zwykle dużo
emocji wzbudzał stan ulic i chodników
w mieście. Jak tłumaczył prezydent Mirosław Pobłocki, nie sposób w ciągu
roku zrealizować wszystkich postulatów, ale mieszkańcy mogą zgłaszać tego
rodzaju problemy. Co roku wiosną odbywa się przegląd stanu dróg i chodników
i na jego podstawie typuje się ulice do
remontów bieżących. Wskazówki mieszkańców mogą być bardzo pomocne.
M.M.

Budżet

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
PLANOWANE NA 2011 R.
• PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU ULICY
WOJSKA POLSKIEGO (pomoc finansowa dla powiatu tczewskiego) –
1 916 000 zł
• BUDOWA INFRASTRUKTURY ZINTEGROWANEGO WĘZŁA TRANSPORTOWEGO –
21 200 000 zł. Projekt realizowany
przy wsparciu środków unijnych
• REWITALIZACJA STAREGO MIASTA – to
bardzo duże działanie, którego realizacja zaplanowana jest do 2013 r.
W 2011 r. planowane jest wydanie
blisko 7 mln zł m.in. na budowę
Szlaku Fortecznego, Drogi Spacerowej i dokończenie Szlaku Widokowego, przebudowę budynków przy
ul. Chopina 33, Zamkowej 26, budowę fontanny na pl. Hallera, montaż
13 kamer. Projekt jest realizowany
przy wsparciu środków unijnych.
• DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE –
inwestycja jest już finalizowana,
w 2011 r. planowane jest wydanie
900 000 zł. Projekt realizowany
przy wsparciu środków unijnych
(więcej na str. 7)
• BUDOWA POMOSTÓW CUMOWNICZYCH
W RAMACH PROJEKTU „PĘTLA ŻUŁAWSKA”
– 630 000 zł. Pomost powstanie na
wysokości klubu wioślarskiego Unii
Tczew. Projekt jest realizowany przy
wsparciu środków unijnych.
• WROTA TCZEWA – projekt będzie
realizowany w latach 2011-2012
jako portal informacyjno-usługowy
mieszkańców miasta. Dotyczy zintegrowanego pakietu usług elektronicznych skierowanych do szerokiej
grupy odbiorców, w szczególności
mieszkańców i przedsiębiorców.
Wydatek planowany na 2011 r. to
914 500 zł. Projekt jest realizowany
przy wsparciu środków unijnych.
• Przebudowa ul Spółdzielczej
• Przebudowa ul. Andersa
• Przebudowa budynku przy pl. Grzegorza
• Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2011 ROK
Skąd mamy pieniądze…
Planowane dochody budżetu miasta na 2011 r. : 159 767 427 zł,
zł w tym:
• podatki i wpływy z opłat (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem): 61 008 317 zł
• subwencje ogólne z budżetu państwa: 41 242 784 zł
• pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług): 23 669 650 zł
• gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpływy z opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych): 13 565 000 zł
• transport i łączność: 9 900 746 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3 865 313 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 718 000 zł
• oświata i wychowanie: 1 212 317 zł
• kultura fizyczna: 1 060 000 zł
• pozostałe: 1 525 300 zł

oświata i wychowanie
kultura fizyczna

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

pozostałe

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2011 ROK
ile dostajemy od podatników…
Planowane wpływy z podatków i opłat w 2011 r.: 61 008 317 zł,
zł czyli 38,19 proc.
wszystkich wpływów do budżetu miasta:
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym podatek dochodowy od osób
fizycznych i od osób prawnych): 33 564 117 zł
• podatek od nieruchomości: 21 622 000 zł
• podatek od środków transportowych: 716 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 820 000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej: 1 000 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 1 050 000 zł
• wpływy z opłaty targowej: 520 000 zł
• pozostałe – 716 200 zł, w tym:
– opłata za posiadanie psów: 40 000 zł
– podatek rolny: 66 000 zł
– podatek leśny: 200 zł
– podatek od spadków i darowizn: 340 000 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 100 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 20 000 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 150 000 zł

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wpływy z opłaty skarbowej
podatek od czynności cywilnoprawnych

wpływy z opłaty targowej
pozostałe

podatek od środków transportowych

podatek od nieruchomości
udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa

Budżet
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2011 ROK
… i na co je wydajemy
Planowane wydatki budżetu miasta Tczewa na 2011 r.: 181 664 427 zł,
zł w tym:
• oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli): 54 110 372 zł
• pomoc społeczna (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 33 183 762 zł
• transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne gminne i powiatowe): 31 589 064 zł
• administracja publiczna (m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej): 14 181 333 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt,
gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg): 11 842 197 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 11 094 460 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami): 9 837 965 zł
• kultura fizyczna: 3 948 000 zł
• rezerwa ogólna i celowa: 3 000 000 zł
• obsługa długu publicznego: 2 868 300 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (m.in. straż miejska, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wsparcie dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej): 2 086 755 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. świetlice szkolne, kolonie i obozy dla młodzieży, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): 1 569 408 zł
• ochrona zdrowia (m.in. programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi): 1 223 320 zł
• pozostałe: 1 129 491 zł

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
edukacyjna opieka wychowawcza

obsługa długu publicznego

ochrona zdrowia
rezerwa ogólna i celowa

pozostałe
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Dane dotyczące budżetu miasta na 2011 r. podane zostały na podstawie uchwały nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011 r.
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Tysiące tczewian uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym w Parku Kopernika

CZAS DOBRYCH ŻYCZEŃ
Już po raz ósmy spotkaliśmy się
na wigilijnym spotkaniu opłatkowym. Kilkunastostopniowy
mróz nie przeszkodził tysiącom
tczewian we wspólnym śpiewaniu kolęd i podzieleniu się
opłatkiem. Dzięki darczyńcom,
dla nikogo nie zbrakło gorącego barszczu, pierogów i innych
świątecznych przysmaków.
Spotkanie odbyło się w Parku Kopernika. Rozpoczęło się przekazania przez harcerzy Betlejemskiego
Światełka Pokoju. Światełko najpierw trafiło do strażaków, a później każdy z uczestników mógł je
zabrać do domu. Świąteczne życzenia uczestnikom spotkania, a także
wszystkim mieszkańcom Tczewa
i okolicznych gmin złożyli przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, posłowie, przedstawiciele
wojska, policji, straży pożarnej oraz
duchowieństwa. – Po raz pierwszy
od 16 lat składa Państwu życzenia
inny prezydent, dlatego mam lekką tremę – powiedział Mirosław
Pobłocki, który zaledwie pięć dni
wcześniej złożył ślubowanie. – Życzę
Wam, abyśmy wszyscy spędzili te
święta w gronie najbliższych, wśród
śpiewu najpiękniejszych polskich
kolęd. Oby nigdy nie zabrakło nam
wiary, nadziei i miłości. Szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
Starosta Tczewski Józef Puczyński życzył wyciszenia po okresie
wyborczym.
14 tysięcy opłatków przygotowanych specjalnie na wigilijne spotkanie poświęcił biskup pomocniczy
Piotr Krupa. Przy płynących ze sceny dźwiękach kolęd wszyscy składali
sobie świąteczne życzenia.

Na dużej scenie wystąpiły chóry, schole i zespoły dziecięce

– Tczewska wigilia jest ewenementem w kraju – adresowana jest
do wszystkich mieszkańców, a także
do tych, którzy w tym czasie odwiedzają nasze miasto – mówi Stefan
Kukowski, pomysłodawca corocznych spotkań wigilijnych. – Co roku
uczestniczy w niej 5-6 tysięcy osób.
Ocenia się, że to największa wigilia
w kraju. Rozdajemy w tym dniu około
14 tysięcy opłatków, 4 tysiące śpiewników z kolędami, na stoły wigilijne
trafiło ok. 4000 kg jedzenia, m.in.
pierogi, bigos, barszcz, pieczywo,
ciasta, jabłka. Przedstawiciele samorządów szkolnych zebrali maskotki,
które wręczają najmłodszym uczestnikom spotkania. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy też żywy żłóbek
oraz mała scenkę do jasełek.
Na dużej scenie wystąpiły chóry
(m.in. Chór Męski Echo, Biedronki),

Tczewianie łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia
świąteczne

schole i zespoły dziecięce, przedszkolaki.
W organizację przedsięwzięcia
włączyli się harcerze (m.in. rozdawali sianko na wigilijny stół i świąteczne wydanie „Panoramy Miasta”),
żołnierze, policja i straż miejska oraz
tczewscy restauratorzy. Organizatorów z roku na rok wspiera coraz
liczniejsze grono darczyńców, dzięki
którym każdy może skosztować wigilijnych potraw. Żaden ze sponsorów
nie wykorzystuje spotkania, aby się
zareklamować – zapłatą jest „dziękuję”, a mimo to nie brak firm, które
wspierają tę inicjatywę.
Spotkanie organizuje samorząd
miasta Tczewa przy współudziale
starostwa powiatowego oraz Kurii
Diecezjalnej w Pelplinie.
M.M.
Zobacz też podziękowania na str. 20

Harcerze rozdawali sianko na wigilijny stół i „Panoramę
Miasta”

Święta
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Z działalności posła Jana Kulasa w 2010 r.
Poseł Jan Kulas rzetelnie i sumiennie wykonywał swoje obowiązki poselskie. Regularnie informuje o tym na swojej stronie
internetowej (www.jankulas.pl).
Znajdują się tutaj m.in. sprawozdanie z obrad Sejmu i ważniejsze
inicjatywy poselskie. Logo strony
jest wymowne: „Dla dobra Tczewa i Pomorza Gdańskiego”.
Poseł Jan Kulas pracował w dwóch
najważniejszych komisjach sejmowych
tj. Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia. Był w grupie posłów,
którzy w imieniu Klubu Parlamentarnego PO, referowali budżet państwa na 2011 r. J. Kulas wspierał
podwyżki płac dla nauczycieli, waloryzację emerytur i rent, utrzymanie ulg
rodzinnych na dzieci oraz wprowadzenie 50 % ulgi w komunikacji publicznej dla studentów. Z kolei w Komisji
Zdrowia J. Kulas pracował nad pakietem ustaw reformujących system
opieki zdrowotnej. Poseł organizował
spotkania przedstawicieli samorządów
powiatowych w ramach realizacji tzw.
„Planu B”, w tym dla Powiatu Tczewskiego i Powiatu Malborskiego. Poseł
J. Kulas zorganizował również wizytę
delegacji samorządu miasta Tczewa

u nowego Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego tj. Generała Mieczysława Cieniucha, który w Tczewie kończył Technikum Mechaniczne.
Do ważniejszych inicjatyw posła
J. Kulasa należało organizowanie wycieczek do Sejmu i Senatu. Wiele grup
młodzieży z Tczewa, Kociewia i Pomorza zwiedziło parlament. Poseł J. Kulas
osobiście oprowadzał i opowiadał o roli
Sejmu i Senatu.
Poseł angażował się w sprawy samorządowe. Na bieżąco i regularnie
spotykał się z prezydentem Tczewa
Zenonem Odyą i przewodniczącym
Rady Miejskiej Włodzimierzem
Mroczkowskim. J. Kulas angażował
się w wielkie jubileusze, ważne dla
Tczewa i Pomorza, a w szczególności
750-lecie Tczewa i 20-lecie samorządu
terytorialnego. Poseł zainicjował opracowanie biografii założyciela Tczewa
księcia Sambora II. We współpracy
z Kazimierzem Ickiewiczem i Adamem
Chyłą doprowadził do opracowania
i wydania książki pt. „Zdzisław Jaśkowiak 1949-2000. Świadectwo wiary
i miłości Ojczyzny”. O wybitnych tczewianach i Pomorzanach pisał J. Kulas
m.in. w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”. Poseł J. Kulas zainicjo-

wał sesje popularno-naukowe
– w tym o Szkole
Morskiej w Tczewie i o związkach rodziny
Swianiewiczów
z Katyniem i z
Tczewem. Dużo
uwagi poseł poświęcał sprawom
morskim i wiślanym. Był zaangażowany w ratowanie
Tczewa przed powodzią, szczególnie
w dniach 23-25 maja 2010 r. poseł Jan
Kulas wspierał przekształcenia własnościowe tczewskiego szpitala i rozwój
szkolnictwa, przyczynił się m.in. do
przekazania na własność nieruchomości dla Zespołu Szkół Katolickich przy
ul. Wodnej 6.
Poseł J. Kulas regularnie przyjmował mieszkańców Tczewa i Pomorza
w Biurze Poselskim. Biuro Poselskie
Posła Jana Kulasa pracowało codziennie i wydajnie! Odbywało się w nim
wiele spotkań, konsultacji i narad.
Biuro Poselskie
Posła JANA KULASA

Z działalności posła Kazimierza Smolińskiego w 2010 r.
Rozpocząłem pełnienie funkcji posła od organizacji biura poselskiego w Tczewie, w którym zatrudniam m.in. prawnika udzielającego
bezpłatnych porad prawnych. Zainteresowanie pomocą prawną,
zwłaszcza wśród uboższych tczewian jest ogromne.
Otworzyłem też filię biura w Gdańsku,
które ma przede wszystkim zajmować
się sprawami gospodarki morskiej
– za którą odpowiadam w Klubie Parlamentarnym PiS. Zamierzam w tym
roku otworzyć filię Biura w Kwidzynie i Nowym Dworze Gdańskim oraz
Pruszczu Gdańskim, aby móc lepiej
zajmować się sprawami Pomorza.
W Sejmie pracuję w dwóch komisjach – Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka. W Komisji Infrastruktury wykorzystuję moją wcześniejszą
współpracę z ekspertami ds. kolei
w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz z pracę w Stoczni
Gdynia SA w sprawach nad ustawami z zakresu gospodarki morskiej
i kolejnictwa. Natomiast doświadczenie zawodowe jako adwokata pozwala mi na taką pracę w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Od początku pracy w komisjach
sejmowych zajmowałem się sprawami
Tczewa i powiatu tczewskiego.
Komisja Infrastruktury to m.in.
sprawy kolei, która dla Tczewa miała
zawsze ogromne znaczenie i nadal jest
szansą na rozwój miasta, dlatego od
początku spośród inicjatyw dla Tczewa
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i powiatu tczewskiego mogę wymienić:
inicjatywę i działanie na rzecz rodzin,
których domy w Opaleniu koło Gniewa
zostały zalane podczas lipcowej powodzi. Otrzymały one pomoc finansową
i rzeczową od tczewian oraz obiecane
przez rząd środki jako pierwszą pomoc,
ale po wielu miesiącach i moich licznych
interwencjach. Pomogłem również
wielu innym rodzinom mieszkającym
w ciężkich warunkach, aby otrzymali
lepsze warunki mieszkalne.
W zakresie transportu to m.in. interwencja w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, dzięki której po
wielu miesiącach oczekiwania w ciągu
kilku dni została wydana pozytywna
decyzja o możliwości dopłacania przez
miasto Tczew do ulgowych przejazdów
dla uczniów i emerytów spoza Tczewa.
Ułatwiła ona podróżowanie wielu osobom przyjezdnym, niezorientowanym
w tym, że nie mogą skorzystać z takiej
ulgi w Tczewie .
Praca w Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka to z kolei wielokrotne interwencje u Ministra Sprawiedliwości, dyrektorów Departamentów
w Ministerstwie Sprawiedliwości
oraz na szczeblu Sądu Okręgowego
w Gdańsku odnośnie pozostawienia Wydziału Ksiąg Wieczystych
w Tczewie. Decyzja w tym zakresie
nie załatwia problemów sądu, dlatego nadal prowadzę rozmowy aby rozwiązać problem lokalowy sądu jako
jedynego w okręgu gdańskim, który
nie ma uregulowanych problemów
lokalowych.

Posłowie

Od początku
pełnienia funkcji
posła pomagam
wielu mieszkańcom Tczewa i powiatu tczewskiego w rozwiązaniu
problemów z którymi nie mogą sobie poradzić m.in.
w kontaktach
z instytucjami
samorządowymi i państwowymi. Spotykam się z władzami firm i instytucji
tczewskich, aby wykorzystać ich wiedzę
i problemy w pracach nad ustawami,
nad którymi pracuję w Sejmie. Prowadzę też działalność edukacyjno-informacyjną związaną z pracami Parlamentu,
kontaktując się z młodzieżą, dla której
rozpocząłem również organizowanie
pobytu w Sejmie z możliwością jego
zwiedzania. Objąłem patronatem jedną
z klas w szkole podstawowej i zamierzam to szerzej kontynuować. Wspieram również najmłodszych z ubogich
rodzin z Tczewa m.in. przez zorganizowanie Wigilii dla blisko 50 dzieci i ich
rodzin oraz wsparcie rzeczowe corocznej
wigilii miejskiej.
Mam nadzieję, że w dalszej pracy
parlamentarnej będę mógł coraz skuteczniej merytorycznie rozwiązywać
problemy firm, instytucji i mieszkańców Tczewa i powiatu tczewskiego nie
zaniedbując spraw Pomorza i państwa
polskiego.
KAZIMIERZ SMOLIŃSKI
Poseł na Sejm RP
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Trzy kolejne projekty rowerowe pod choinkę

TCZEW WŚRÓD LIDERÓW
Gdańsk, Tczew i inne pomorskie
samorządy jako pierwsze w Polsce dostrzegły szanse płynące
z rozwoju systemu rowerowego
i można śmiało powiedzieć, że
zostały liderami w tej dziedzinie.
Już w roku 2011 w województwie pomorskim rozpocznie się
realizacja trzech projektów rowerowych finansowanych z funduszy pozastrukturalnych Unii
Europejskiej.
Pierwszy projekt CentralMeetBike
jest wykorzystaniem doświadczeń
miast dawnej NRD (Lipska i Drezna)
w rozwijaniu ruchu rowerowego. Systemowe podejście, kładące nacisk nie
tylko na budowę dróg rowerowych, ale
przede wszystkim na działania informacyjno-promocyjne doprowadziło do
zwiększenia udziału ruchu rowerowego
w codziennych podróżach w miastach
wschodniej części Niemiec w ciągu kilku
lat do kilkunastu procent. Gdańsk, którego przedstawiciele w roku 2009 podpisali Kartę Brukselską, zobowiązały się
do osiągnięcia wskaźnika co najmniej
15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży do 2020 roku. Realizacja założeń Karty Brukselskiej przez
Gdańsk w ramach tego projektu odbędzie się przy ścisłej współpracy z Tczewem. Projekt obejmuje oprócz Gdańska
i Tczewa także miasta z Czech i Słowacji. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln
euro.
Warunkiem przystąpienia do
projektu było przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej według
sprawdzonej w ponad 140 miastach
Europy metody BYPAD. W oparciu
o nią opracowano dwuletnie plany
działań na rzecz poprawy systemu rowerowego obu pomorskich miast. Zakładają one, że kolejne elementy udogodnień w infrastrukturze rowerowej
będą tworzone w oparciu o rzetelne
badanie potrzeb, a codzienne korzystanie z roweru będzie odpowiednio
promowane.
Projekt „Access by Cycling – multimodal”, obecnie w fazie zatwierdzania,
koncentruje się na poprawie powiązań
między ruchem rowerowym, a syste-

OGŁOSZENIA

Uczestnicy warsztatów PRESTO podczas rowerowego przejazdu po Tczewie (luty 2010 r.)

mem komunikacji publicznej. Ważnym
jego elementem będzie wdrożenie „planów podróży” w wybranych instytucjach sektora publicznego i w firmach
prywatnych. Plany te pokażą co należy
zrobić, by większa liczba osób rezygnowała z samochodu w codziennych dojazdach do pracy.
Konsorcjum obejmuje miasta: Rostok, Gdańsk, Kalmar oraz organizacje skupione w ECF – Ogólnoniemiecki Klub Rowerowy (ADFC) oraz
PSWE z Gdańska. Budżet projektu
wynosi 1,4 mln euro.
Ostatni projekt dotyczy trasy rowerowej EuroVelo 13. Powstaje ona
z inicjatywy Michaela Cramera, posła
do parlamentu europejskiego który po
sukcesie, jakim okazała się trasa rowerowa prowadząca śladem dawnego
muru berlińskiego, opracował projekt
budowy analogicznego szlaku wzdłuż
przebiegu całej żelaznej kurtyny – od
Morza Białego do granicy między Bułgarią a Grecją nad Morzem Czarnym.
Michael Cramer miał możliwość przedstawienia koncepcji szlaku w maju
bieżącego roku w czasie konferencji

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki – oznaczonej nr działki
32/41 o pow. 238 m2, obr. 5, KW 16850, przeznaczonej do
oddania w dzierżawę w celu prowadzenia działalności
handlowo-usługowej.

zorganizowanej w Tczewie z okazji zorganizowanego tam dorocznego walnego
zgromadzenia Europejskiej Federacji
Cyklistów (ECF).
Projekt ma za zadanie opracowanie szczegółowej koncepcji znakowania oraz systemu informowania turystów rowerowych o historii podziału
Europy w latach 1945-1989. Jego budżet wynosi 120 tys. euro. Na wybrzeżu gdańskim przebieg trasy zostanie
zaprojektowany tak, by rowerzyści
mogli dotrzeć do miejsc wiążących się
z powstawaniem Solidarności i wkładem społeczeństwa Pomorza w obalenie systemu komunistycznego.
W projekcie udział biorą jedynie
członkowie ECF, a liderem międzynarodowego konsorcjum projektowego
jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) z Gdańska.
Warto również wspomnieć o bezprecedensowym w skali kraju wydarzeniu, jakim był „Kongres Mobilności Aktywnej” i podpisanie „Gdańskiej Karty
Mobilności Aktywnej. Kartę podpisało
również miasto Tczew.
Artykuł nadesłany przez PSWE

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został
wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji
trafo na rzecz Energia – Operator S.A. w Gdańsku.
Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Pomorskiej i oznaczona numerem działki 6573/4 obr. 6 o pow. 79 m2,
KW GD1T/00034241/3.

Rowery
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GUS: RECYKLING W POLSCE W 2009 ROKU
GUS przekazał raport o infrastrukturze komunalnej w 2009 r. Dane
dotyczą między innymi gospodarki
odpadami komunalnymi, a w szczególności recyklingu odpadów. W roku
2009 w Polsce zebranych zostało
10 053,5 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi 0,2% wzrost w stosunku do 10 036,4 tys. ton zebranych
w roku 2008. Jednocześnie zaobserwowano 0,2% spadek w ilości odpadów
wytworzonych – w 2009 roku było to
12 052,5 tys. ton, podczas gdy w roku
poprzednim 12 194 tys. ton.
Najwięcej odpadów komunalnych
[w tys. ton] zebrano w województwie
dolnośląskim (990,1), mazowieckim
(1 556,9), śląskim (1 394,0) i wielkopolskim (897,8), podczas gdy najmniej
w województwie lubuskim (318,3),
opolskim (267,7), podlaskim (246,6),
świętokrzyskim (207,2) i warmińskomazurskim (323,5).
W 2009 roku 57,9% odpadów komunalnych zostało zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (57,7% w 2008
roku), 40,3% przez przedsiębiorstwa
z sektora publicznego (42,3% w 2008
roku) a pozostałe 1,8% przez jednostki
stanowiące własność mieszaną między

sektorami prywatnym
i publicznym (0% w 2008
roku).
W roku 2009 na
1 mieszkańca Polski
przypadało około
264 kg zebranych
odpadów komunalnych, natomiast
ilość wytworzonych
odpadów komunalnych przypadająca
na 1 mieszkańca
kształtowała się na
poziomie ok. 316 kg.
W 2009 roku większość (68,7%) zmieszanych odpadów
komunalnych zostało
zebranych z gospodarstw domowych. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w 2009 r. [%]
Następnym znacząW 2009 roku selektywna zbiórka
cym źródłem pochodzenia (25,7%) był
handel, mały biznes, biura i instytu- odpadów była prowadzona w 2 331
cje. Odpady z usług komunalnych, gminach, w tym odpady biodegradotakich jak czyszczenie ulic lub utrzy- walne były zbierane już w 859 gmimanie parków czy cmentarzy, stano- nach, a zużyty sprzęt elektryczny
wiły 5,6% ogólnej masy zebranych i elektroniczny w 1 031 gminach
zmieszanych odpadów komunalnych (w 2008 roku odpowiednio w 834
(podobnie jak przed rokiem).
i 795 gminach).
W 147 gminach nie zorganizowano
selektywnej zbiórki odpadów (w 2008
roku w 188 gminach).
W 2009 roku najwięcej (68,8%)
zebranych selektywnie odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw
domowych (głównie odpady szklane).
Odpady zebrane selektywnie z jednostek handlu, małego biznesu, biur
i instytucji (głównie papier) stanowiły
17,6%. Odpady z usług komunalnych
(głównie odpady biodegradowalne) to
13,6% ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. W roku
poprzednim było to odpowiednio 66,2%,
19,4% i 14,4%.
Udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych wzrósł z 6,8% w
roku 2008 do 7,8% w roku 2009. Całkowita waga zebranych selektywnie
odpadów wzrosła z około 682,5 tys.
ton w roku 2008 do około 788,9 tys.
ton w roku 2009.
W 2009 r. zebrano selektywnie
z przeznaczeniem na recykling 199,8
tys. ton szkła (25,3% ogółu odpadów
zebranych selektywnie).
Ilość zebranego selektywnie papieru i tektury wyniosła 151,0 tys.
ton (19,1%). Ilość zebranych odpadów
biodegradowalnych kształtowała się
na poziomie 164,1 tys. ton (20,8%),
a tworzyw sztucznych wyniosła 100,4
Odpady komunalne zebrane w 2009 r. według województw
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tys. ton (12,7%). Biorąc pod uwagę
najpowszechniej poddawane recyklingowi surowce, ilość zebranego selektywnie szkła wzrosła o 14,2% od roku
2008, ilość papieru i tektury wzrosła
zaledwie o 4,5%, a tworzyw sztucznych o 21,1%.
Ilość zebranych odpadów metali w
2009 roku wzrosła natomiast o 50,5%
w stosunku do roku poprzedniego.
W 2009 roku zebrano ponad 14,2
tys. ton odpadów metali, przy prawie
9,5 tys. ton w roku 2008.
Udział odpadów komunalnych
umieszczonych na składowiskach odpadów spadł z 86,6% w 2008 do 78,2%
w roku 2009. Natomiast faktyczna
masa odpadów unieszkodliwionych
w ten sposób zmniejszyła się z 8 693,2
tys. ton w 2008 roku do 7 859,4 tys.
ton w 2009 roku (o 9,6%).
W 2009 roku 101,1 tys. ton odpadów komunalnych zostało przekształconych termicznie, o 61,1% więcej niż
w roku 2008. Natomiast udział odpadów przekształconych termicznie
w ogólnej masie zebranych odpadów
komunalnych nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 1%.
W 2009 roku 672,5 tys. ton odpadów komunalnych zostało poddanych
biologicznym i mechaniczno-biologicznym procesom przetwarzania. Były
to głównie odpady zielone z ogrodów,
parków i cmentarzy, odpady z targowisk, biodegradowalne odpady
kuchenne i odpady z gastronomii.
Udział odpadów poddanych takiej obróbce w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych wzrósł nieznacznie
w porównaniu do poprzedniego roku
do poziomu 6,7%.
Około 795,8 tys. ton surowców
przeznaczonych do recyklingu
zostało wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych,
co stanowiło ponad dwukrotny
wzrost w porównaniu do 335,5
tys. ton wysortowanych w roku
poprzednim.
Źródło: Raport GUS

Międzynarodowy Rok Lasów ONZ
Jest nim rozpoczynający się rok 2011. Bo
też sprawa lasów staje się światowym
problemem, a one same są wspólnym
dobrem, poniekąd istniejącym ponad granicami. Były już różne lata, obchodzone
z inicjatywy ONZ. Rok astronomii i chemii, słodkiej wody i ryżu, higieny i ziemniaka, delfinów i pustyń. No, a skoro był rok
pustyń, to musi być wreszcie i rok lasów,
bo to formacje przyrodnicze w pewnym
sensie antagonistyczne. Niektórzy sądzą,
że pustynie należy zalesiać. Ale rok lasów
ogłoszono, by wskazać na znaczenie tej roślinnej formacji dla wyżywienia ludzkości i
ochrony różnorodności biologicznej. Nawet
najprostszy las jest dość bogatym środowiskiem przyrodniczym, po wielokroć bogatszym od najlepiej utrzymanego łanu zbóż.
Tym bardziej takim jest las wielogatunkowy, bujny i piętrowy, do jakiego dziś chce
wrócić na dobre gospodarka leśna po minionym już na szczęście okresie fascynacji
monokulturami. Zaś wielogatunkowy,
zbliżony do naturalnego las – to także doskonałe żywe laboratorium poznawcze.
W dniu 20 grudnia 2006 r., podczas 61.
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rok
2011 ustanowiono Międzynarodowym Rokiem Lasów. Wszystkie państwa członkowskie wraz z organizacjami
rządowymi, pozarządowymi, sektorem
prywatnym i innymi podmiotami, zostały
wezwane do pojęcia działań mających na
celu podniesienie świadomości na temat
zrównoważonego zarządzania, ochrony
i zrównoważonego rozwoju lasów.
Logo kampanii oraz hasło „Lasy dla
ludzi” mają za zadanie wzmocnić przesłanie, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi. Symbolika logo ma
zwrócić uwagę na to, że lasy są między innymi źródłem pożywienia, lekarstw i czystej wody oraz odgrywają bardzo ważną
rolę w utrzymaniu stabilnego globalnego
klimatu i środowiska.
Kampania ma na celu:
1. rozbudzenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa na temat dobrego stanu
europejskich lasów;
2. uświadomienie społeczeństwu, że lasy
zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej

są źródłem tlenu, drewna, energii,
a także wielu innych towarów i usług,
wzbogacają różnorodność biologiczną,
mają korzystny wpływ na środowisko
(m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka,
3. zwiększenie atrakcyjności drewna
jako surowca i źródła energii poprzez
uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
podkreśla, że lasy zapewniają schronienie dla ludzi i siedlisk, są podstawowym
elementem różnorodności biologicznej,
źródłem pożywienia, lekarstw i czystej
wody. Jedną z ich najistotniejszych cech
jest utrzymanie stabilnego globalnego
klimatu i środowiska. ONZ zaplanowała
w lutym sesję poświęconą lasom z udziałem szefów państw i ministrów. Przygotowywane są też m.in.: międzynarodowy festiwal filmowy, wystawy i konkursy oraz
film w różnych wersjach językowych, promujący idee ochrony lasów. Organizacja
wyda też serię znaczków pocztowych dla
uczczenia Roku Lasów.
(Źródła: www.un.org; http://dzikapolska.
edu.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl)

„Życie ukryte w lesie” – Pracownia Edukacji
Ekologicznej dla uczestników zimowisk
Pracownia Edukacji Ekologicznej
dla uczestników zimowisk w dniach
17.01-28.01. 2011 r. organizuje zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.
Tematyka zajęć nawiązuje do Międzynarodowego Roku Lasów. W ramach
organizowanych przez PEE propozycji dla dzieci znalazły się m.in.:
• Zajęcia w Pracowni Edukacji Ekolo-

gicznej – pod hasłem „Życie ukryte
w lesie”.
• Wyjazdowe zajęcia terenowe do
miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.
• Konkursy plastyczne w szkołach na
wyżej wymieniony temat .
• Projekcje filmów przyrodniczych o lasach świata.
Tegoroczne zajęcia są kontynuacją re-

Środowisko

alizowanej w poprzednich latach tematyki zrównoważonego rozwoju, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska
naturalnego i zasobów naszej planety.
W zajęciach bierze udział ponad 600 uczniów szkół podstawowych naszego miasta
oraz dzieci ze świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych oraz Domu Dziecka.
Anna Peichert
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W tym numerze rozpoczynamy kilkuodcinkowy cykl, w którym zostaną przedstawione poszczególne
rodzaje zbiorów regionalnych, z jakimi mogą się Państwo zapoznać w Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. A są to: książki, opracowania niepublikowane, czasopisma,
fotografie, pocztówki i albumy, kroniki, dokumenty życia społecznego, mapy i medale.

Poznaj zbiory Sekcji Historii Miasta Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie

D

KSIĄŻKI

użą część zbiorów działu historycznego biblioteki stanowią książki
o naszym mieście i najbliższej okolicy.
Są to publikacje dotyczące konkretnego tematu, np. mostów tczewskich,
jak i momentu dziejowego, np. drugiej
wojny światowej oraz opracowania
syntetyczne – monografie miasta. Posiadamy zarówno „Historię Tczewa”
(1998) opracowaną przez zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, jak również jej „poprzedniczkę”
– „Zarys dziejów miasta Tczewa” Edmunda Raduńskiego, wydaną w 1927
roku. Wcześniejsza monografia została napisana w języku niemieckim
i nosi tytuł „Geschichte des Kreises
Dirschau” (1907). W naszych zbiorach zachowała się ona w oryginale
w dwóch egzemplarzach. Niestety nie
mamy oryginalnej monografii Tczewa
autorstwa Preussa, która została wydana z okazji 600-lecia Miasta Tczewa
(1860), ale dzięki darowi Stanisława
Zaczyńskiego posiadamy jej tłumaczenie na język polski, którego dokonał
Mieczysław Polewicz. Skoro mowa
o publikacjach jubileuszowych – to
warto zwrócić uwagę na kolejną pozycję, wydaną z okazji 650-lecia nadania
Tczewowi praw miejskich, czyli „Aus
Dirschaus Vergangenheit…” (1911)
Paula Paschke. Polecamy także publikację okolicznościową „700-lecie
Miasta Tczewa” (1960), którą zapewne wielu mieszkańców Tczewa ma
w swojej domowej biblioteczce.

Oczywiście publikacje okolicznościowe nie są wydawane tylko z okazji
jubileuszów miejskich, ale też upamiętniają ważne rocznice, np. 75-lecia
szkolnictwa morskiego, 60-lecia Chóru Męskiego Echo, Harcerskiej Orkiestry Dętej. W księgozbiorze oprócz
wymienionych publikacji znajduje
się też pokaźna liczba książek i broszur wydawanych z okazji okrągłych
rocznic istnienia tczewskich placówek kulturalnych i oświatowych, np.
szkół.
Warto wspomnieć o albumach
i przewodnikach, które cieszą się
sporym zainteresowaniem czytelników. Ciekawostką jest to, że
w naszym zasobie znajduje się kilkanaście publikacji o Witten – mieście partnerskim Tczewa.
W zbiorach Sekcji jest również
literatura piękna i beletrystyka.
Warto dodać, że niektóre książki są
dostępne w Internecie: www.mbp.
tczew.pl (zakładka: Digitalizacja).
Oczywiście, wiele książek dotyczących Tczewa, a wydanych po 1945
roku, dostępnych jest w filiach bibliotecznych. Na zakończenie warto podkreślić, że zbiory książkowe
Sekcji Historii Miasta są regularnie
uzupełniane poprzez dary i zakup
własny.
W następnym numerze „Panoramy
Miasta” zostaną omówione opracowania niepublikowane.

Fr. Schultz opracował historię ziemi
tczewskiej

Sekcja Historii Miasta
znajduje się w Bibliotece Głównej
przy ul. J. Dąbrowskiego 6.
Godziny otwarcia:
poniedziałki-piątki 11:00-17:00
środy 10:00-15:00
Kontakt:
tel. (58) 531-36-37 wew. 19
mail: shm@mbp.tczew.pl
Serdecznie zapraszamy!

Tablica pamiątkowa i wieczór wspomnień

ŚLADAMI ROMANA KLIMA
7 grudnia minęła 10. rocznica śmierci działacza PTTK, krajoznawcy Pomorskiego i Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – Romana
Klima. Z tego względu w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym
Dolnej Wisły odsłonięta została pamiątkowa tablica.
Tablica została wykonana z inicjatywy Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego PTTK – TRSOW, przy
wsparciu Samorządu Miasta Tczewa
i Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej. Tablicę odsłonił Zenon
Odya, prezydent Tczewa, a poświęcił
ją ks. prałat Piotr Wysga. Pod płytą
złożone zostały wiązanki kwiatów.
Po odsłonięciu tablicy uczestnicy
uroczystości przeszli na salę konferencyjną w CWRDW, gdzie odbyło
się spotkanie pn.: „Śladami Romana Klima”. Przypomniano życiorys
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Romana Klima, podkreślając jego
zasługi w tworzeniu Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Wisły
w Tczewie oraz kilku klubów turystycznych. Odczytano kilka wypowiedzi Romana Klima, na temat
okoliczności tworzenia Muzeum Wisły. Kolejnym punktem spotkania
była prezentacja zdjęć z lat 1986-2000 z wędrówek Klubu „TRSOW”,
w których brał udział Roman Klim.
Prezentacji towarzyszyło odczytywanie wspomnień Justyny Kozłowskiej z Elbląga.

Historia

Spotkanie zakończyło się dyskusją i wspomnieniami uczestników
wieczoru.
Tadeusz Magdziarz
Prezes NKK PTTK – TRSOW

www.bip.tczew.pl

www. tczew.pl

W bibliotece

Znani tczewianie
na wystawie
iejska Biblioteka Publiczna im. AlekM
sandra Skulteta przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie zaprasza do obejrzenia

wystawy pt. „Pozostawili trwały ślad
na Ziemi Tczewskiej”. To już czwarta
ekspozycja poświęcona zasłużonym postaciom związanym z naszą małą Ojczyzną
poprzez miejsce urodzenia lub działalności. Pierwsza edycja wystawy miała miejsce w 2008 r. Do tej pory przedstawiono
sylwetki trzydziestu nieżyjących już znanych tczewian.
Tym razem wystawa przybliża życie
i działalność następujących osób:
Ludwik Sumiński (1886-1954)
– muzyk, współzałożyciel i pierwszy dyrygent Chóru Męskiego
„Echo”, autor wielu kompozycji,
w tym mszy żałobnej „Requiem”,
z wykształcenia stomatolog.
Alfons Guziński (1894-1982)
– nauczyciel, działacz sportowy,
założyciel i długoletni prezes Klubu
Sportowego „Wisła”,
Alfred Eisenstaedt (1898-1995)
– światowej sławy fotograf rodem
z Tczewa, ojciec fotografii reportażowej, długoletni współpracownik
magazynu „Life”.
Wacław Preis (1909-1990)
– ksiądz, w latach 1950-88 proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, profesor
misjologii w Wyższym Seminarium
Duchownym w Pelplinie
Mieczysław Polewicz (1920-2010)
– rodowity tczewianin, dokumentalista, poeta, uczestnik Powstania
Warszawskiego, Kawaler Medalu
„Pro Domo Trsoviensi”
Wacław Odyniec (1922-1999)
– profesor zwyczajny historii, popularyzator dziejów Polski i Pomorza,
autor wielu książek i artykułów
naukowych, Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Gniew
Janusz Mokwa (1955-2010)
– urodzony w Tczewie malarz,
instruktor, mistrz wielu malarzy,
rysowników i rzeźbiarzy, instuktor
Gremium Malarskiego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.
Na wystawie zostały wyeksponowane
zdjęcia i pamiątki przekazane przez rodziny, przyjaciół i znajomych prezentowanych postaci, również eksponaty pochodzące z zasobów Biblioteki oraz z Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie i innych instytucji oraz organizacji
(Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie,
Archiwum Państwowego w Gdańsku,
Centrum Wystawienniczo-Regionalnego
Dolnej Wisły w Tczewie, Klubu Sportowego „Wisła”). Zdjęcia udostępnili również
Stanisław Zaczyński i Józef Golicki.
Wystawa „Pozostawili trwały ślad na
Ziemi Tczewskiej” jest czynna do 15 lutego br. od poniedziałku do piątku w godz.
11:00-17:00, a w środy od 10:00 do 15:00.

Wielka sztuka w Tczewie!

Malarstwo Ireny Weissowej
abryka Sztuk Centrum Wysta- prezentująca dzieła tak znakomitej
F
wienniczo-Regionalne Dolnej polskiej artystki. Wystawę będzieWisły w Tczewie serdecznie zapra- my mogli podziwiać dzięki Renacie
sza na wyjątkową wystawę prezentującą malarstwo Aneri Ireny
Weissowej, polskiej malarki i witrażystki, żony słynnego polskiego
artysty Wojciecha Weissa. Będzie
to pierwsza wystawa w Tczewie

Weiss – wnuczce Aneri Weissowej,
która udostępniła kolekcję i zgodziła się zostać jej kuratorem. Wernisaż wystawy odbędzie się 9 lutego
o godz. 18.00. Ekspozycja czynna
będzie do 27 marca br.

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w środy w godz. 14.00-16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Zenon Drewa oraz Adam Burczyk
– w poniedziałki w godz. 14.00-15.30
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy
w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.
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