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KAMIENICE JAK NOWE

W NUMERZE

● Od stycznia płacimy mniej
za odpady komunalne
● Budżet Tczewa 2014
– na miarę możliwości

M. Mykowskwa

● Po raz jedenasty spotkaliśmy się
na Miejskim Spotkaniu
Opłatkowym

Zamkowa 11 to ostatnia z dziesięciu kamienic wyremontowanych
w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Tczewie. Dzięki
tym inwestycjom starówka wypiękniała, a lokatorzy budynków
komunalnych otrzymali odnowione mieszkania. Do nowych
siedzib mogły się też wprowadzić instytucje działające na rzecz
mieszkańców nie tylko tej dzielnicy.
Więcej na str. 4 

● Coraz mniej tczewian
● Sąd Rejonowy
przy al. Zwycięstwa
– na razie jest list intencyjny
● Jarmark Bożonarodzeniowy
– impreza z atrakcjami
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KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
Antoni truszkowski

XL SESJA

a 62 lata. W Radzie Miasta pracuje drugą kaM
dencję z ramienia Porozumienia na Plus. Reprezentuje mieszkańców Starego Miasta, osied-

la Staszica i Zatorza.
Jest kierowcą taksówki osobowej oraz prezesem TAXI–PLUS Gryf w Tczewie. Jako radny
czynnie uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej
i Komisji Polityki Gospodarczej. Interesuje się
sprawami gospodarczymi Tczewa, w szczególności
budową nowych dróg i mostów oraz modernizacją już istniejących.
Jest wrażliwy na cudze kłopoty i nieszczęścia, chętnie pomaga innym. Czas wolny najchętniej spędza w gronie rodzinnym. Interesuje się
sportem.
Dyżur radnego:
Pierwszy wtorek miesiąca, Biuro Rady Miejskiej, godz. 16-17.

W imieniu Rady Miejskiej w Tczewie
mam zaszczyt zaprosić

mieszkańców miasta Tczewa

na uroczystą sesję z okazji „Dnia Tczewa”
która odbędzie się 30 stycznia 2014 r. o godz. 14.00
w Centrum Kultury i Sztuki
przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie.
9.00 – Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Tczewa
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św.
14.00 – Uroczysta sesja Rady Miejskiej w CKiS
przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10 w Tczewie.
Program uroczystej sesji:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Hymn narodowy.
3. Wręczenie odznaczeń państwowych.
4. Wystąpienie okolicznościowe.
5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Wręczenie medalu „Pro Domo Trsoviensi”.
7. Wręczenie nagrody „Tczewianin Roku 2013”.
8. Wręczenie wyróżnień Rady Programowej KKE
„Pierścień Mechtyldy”.
9. Zamknięcie sesji.
10. Poczęstunek.
Przewodniczący
R ady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Ilu nas jest?
Na początku stycznia w Tczewie zameldowanych było 59 028 osób,
w tym 57 863 na pobyt stały i 1165 na pobyt czasowy. Od początku
grudnia ubyło 151 mieszkańców miasta.
Panorama Miasta – Biuletyn Informacyjny
Samorządu Miasta Tczewa
Rada Programowa:
Przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz
Członkowie – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska,
Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
Redaktor naczelna – Małgorzata Mykowska
Redaguje:
	Urząd Miejski w Tczewie,
Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
Nakład: 6 000 egzemplarzy
Druk: Zakłady Graficzne w Tczewie

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Tczewie
na dzień 30 stycznia 2014 r. (czwartek)
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha
w Urzędzie Miejskim w Tczewie
I.
1.
2.
3.
4.

Część pierwsza:
Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 19 grudnia
2013 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń
2014 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 19 grudnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 r.

II. Część druga:
7. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta
Tczewa za lata 2011-2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiana
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
8.2 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
8.3 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2014 r.
8.4 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania sali obrad Rady Miejskiej w Tczewie imienia Franciszka Fabicha.
9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
Porządek sporządzono 9 stycznia 2014 roku.

Coraz mniej tczewian
Liczba mieszkańców Tczewa systematycznie spada. Na początku stycznia było nas tylko nieco ponad 59 tys. W stosunku do ubiegłego roku dość
znacznie zmniejszyła się liczba urodzeń i ślubów.
W 2013 r. urodziło się w Tczewie 1108 (dla porównania: 1247 w 2012 r.
i 1257 w 2011 r.), w tym 558 dziewczynek i 550 chłopców.
Najpopularniejsze imiona ubiegłego roku to dla dziewczynek – Julia,
Maja, Zuzanna, Lena, Oliwia, a rzadko spotykane: Urszula, Teresa, Sabina. Chłopcom rodzice często nadawali imiona: Jakub, Jan, Filip, Paweł, Kacper, a rzadko – Tycjan, Tobiasz, Stefan.
Liczba zawartych w 2013 r. małżeństw: 379 (dla porównania: 442
w 2012 r., 456 w 2011 r.)
173 pary obchodziły w ubiegłym roku jubileusze 50, 55, 60, 65 i 70-lecia pożycia małżeńskiego (164 w 2012 r.).
2 osoby świętowały 100. urodziny.
W 2013 r. zmarły w Tczewie 832 osoby (906 w 2012 r.)
Na początku stycznia 2014 r. Tczew liczył 59 028 mieszkańców
– pocz. 2013 r.: 59 254
– pocz. 2012 r.: 59 390
– pocz. 2011 r.: 59 883

– pocz. 2010 r.: 60 269
– pocz. 2009 r.: 60 235
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Sąd Rejonowy przy al. Zwycięstwa

Podpisano list intencyjny
Prezydent Tczewa oraz przedstawiciele sądu podpisali list intencyjny
dotyczący zamiany nieruchomości.
Marcin Korda, prezes Sądu Rejonowego w Tczewie oraz Marian
Pieńczewski, dyrektor Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku. W porozumieniu obie strony wyraziły
wolę współpracy na rzecz budowy nowego obiektu dla Sądu Rejonowego w Tczewie. Celem listu
intencyjnego jest doprowadzenie
do zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej
Tczew (przy al. Zwycięstwa) na
nieruchomość pozostającą własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego
w Tczewie (przy ul. Kołłątaja 6).
– Chcemy, aby przy alei Zwycięstwa w Tczewie powstał budynek Sądu Rejonowego z prawdziwego zdarzenia, który spełniałby
wszystkie normy określone przez
Ministerstwo Sprawiedliwości.
To byłoby zakończenie wieloletniej dyskusji na temat przyszłości sądu w Tczewie – powiedział
prezydent Mirosław Pobłocki.
– Nowy obiekt powstałby na terenie, gdzie niegdyś był dworzec
PKS. Jest tam dosyć miejsca na
nowy budynek i na parking dla
klientów.
W obecnej siedzibie, przy ul.
Kołłątaja 6 sąd ma do dyspozycji
ok. 1500 m2 powierzchni, nowy
obiekt miałby 4 tys. m2 pow. użytkowej. Znacznie poprawiłyby się
więc warunki pracy sędziów i jednocześnie warunki przyjmowania interesantów.
Jak dodał Marcin Korda,
prezes Sądu Rejonowego, doku-

M. Mykowska

ist został podpisany 13 grudL
nia. Podpisali go Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa,

Dokument podpisali (od lewej): Mirosław Pobłocki,
Marian Pieńczewski i Marcin Korda

ment otwiera nowy rozdział dla
tczewskiego sądownictwa. Do tej
pory tczewski sąd miał problemy
lokalowe, więc był marginalizowany. Wiele spraw kierowanych
było do Malborka. Przez pewien
czas mówiło się wręcz o konieczności przeniesienia tczewskiego
sądu do Malborka. – Bardzo dziękuję panu prezydentowi i wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania zmierzające do
tego, by Sąd Rejonowy pozostał
w Tczewie. Te działania doprowadziły do dzisiejszego porozumienia – powiedział M. Korda.
Bardzo korzystną lokalizację
przyszłego sądu podkreślał Marian Pieńczewski, dyrektor
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Miejsce blisko dworca PKP i przystanków autobusowych, do tego
obszerny parking są bardzo ważne dla klientów.

Obie nieruchomości poddane
zostaną wycenie. W przypadku
ich nierównej wartości, zastosowana będzie dopłata.
Sygnatariusze listu zadeklarowali, że przeprowadzenie
czynności formalnych, niezbędnych do podpisania aktu notarialnego zamierzają wypełnić
do końca 2014 r. Budowa nowego
obiektu może się więc rozpocząć
nie wcześniej niż w 2015 r.
Prezydent Tczewa zadeklarował możliwość użytkowania
przez Sąd Rejonowy dotychczasowego obiektu na czas budowy nowej siedziby.
Obecnie w Sądzie Rejonowym w Tczewie działa 5 wydziałów i dwa zespoły kuratorskie.
Codziennie instytucję odwiedza
średnio ok. 300 interesantów,
a rocznie – ok. 70 tys.
M.M.

KRÓTKO
 20 tys. zł na szczepienia
przeciw HPV
Miasto Tczew przekaże 20 tys. zł
na szczepienia przeciw wirusowi
HPV. W 2014 r. szczepienia adresowane będą do dziewcząt z rocznika 2002, objęte systemem opieki społecznej.
Decyzją radnych, w budżecie
miasta na rok 2014 na badania
profilaktyczne zarezerwowanych
zostało 20 tys. zł. Kwota ta ma
być przeznaczona na realizację
wspólnie z powiatem tczewskim
programu Profilaktyki Zakażeń
Wirusem Brodawczaka ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.
Z wymienionych środków planuje się zaszczepić przede wszystkim grupę dziewcząt z rocznika
2002, które obecnie są w systemie
opieki społecznej.
Program szczepień przeciw
HPV był również wspólnie z powiatem realizowany w 2013 r.
W 2013 r. miasto również przekazało na ten cel 20 tys. zł. Na dzień
29 listopada 2013 r. do programu
przystąpiły łącznie 304 dziewczęta,
w tym z miasta Tczewa – 216 osób,
z miasta i gminy Gniew – 73 osoby,
z gminy Morzeszczyn – 15 osób.
Pełen program szczepień (podanie trzech dawek szczepionki)
wykonano u 215 dziewcząt, w tym
136 z miasta Tczewa, 64 z miasta
i gminy Gniew, 15 z gminy Morzeszczyn. W pozostałych przypadkach szczepienia są w trakcie
realizacji, kolejne dawki szczepionek będą podawane zgodnie z indywidualnym harmonogramem
szczepień. Zakończenie realizacji
programu szczepień ochronnych
dziewcząt z rocznika 2001 przewidziano na 30 kwietnia 2014 r.
M.M.

Od stycznia płacimy mniej za odpady
Z 13 zł do 11,20 zł od osoby
miesięcznie spadła stawka
opłaty za odpady komunalne. Obniżka dotyczy tylko odpadów segregowanych i obowiązuje od stycznia 2014 r.
Uchwała wprowadzająca zmiany została podjęta jednogłośnie
na grudniowej sesji Rady Miejskiej. – Zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami, po prawie pół roku
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, przeanalizowaliśmy, czy możliwa jest
zmiana stawek. W czerwcu, nikt
jeszcze nie był w stanie precyzyj-

nie tego oszacować – przypomniał
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa. – Dokładne koszty funkcjonowania poznamy jednak dopiero, gdy rozpocznie działalność
nowy zakład utylizacji. Na razie
możemy sobie pozwolić na obniżkę opłaty o 1,80 zł miesięcznie od
osoby – to stawka bezpieczna dla
budżetu i dla systemu gospodarki
odpadami.
Obniżka dotyczy wyłącznie
tych osób, które zbierają odpady selektywnie. Ci, którzy gromadzą wyłącznie odpady zmieszane nadal będą płacić 18,60 zł
miesięcznie.

Zmiana stawki wymaga jednak złożenia przez mieszkańców nowej deklaracji. Jest to wymóg ustawowy, którego samorząd
miasta nie może ominąć.
Druki deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie lub pobrać z miejskiej strony
internetowej: www.wrotatczewa.pl
(zakładka: ODPADY), a także ze
strony Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tczew.pl
Na parterze Urzędu Miejskiego został uruchomiony punkt
przyjmowania deklaracji.
Obowiązek składania nowych
deklaracji mają ci mieszkańcy,

którzy dokonują opłaty za odpady
na konto Urzędu Miejskiego (opłata ta nie jest wliczana do czynszu).
Osoby, które będą dokonywać
wpłat za odbiór odpadów komunalnych w Banku Spółdzielczym
(bez dodatkowej prowizji), proszone są o odbiór gotowych dowodów wpłat ułatwiających dokonanie wpłaty w Banku (można
je odbierać w Urzędzie Miejskim,
pok. nr 45, II p.) .
Przypominamy, że termin
uiszczania opłat za odpady mija
28 dnia każdego miesiąca.
M.M.
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zagospodarowania terenów
powojskowych

8

prac wpłynęło na konkurs
dotyczący opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenów powojskowych
– Nowego Centrum Usługowego
Tczewa (19 ha u zbiegu ulic Wojska Polskiego i al. Solidarności).
Na podstawie złożonych
wstępnych deklaracji zaproszono
26 wykonawców. W przewidzianym terminie – do 8 stycznia,
wpłynęło 8 prac konkursowych.
Wszystkie zostały przeanalizowane przez Sąd Konkursowy,
powołany przez prezydenta Tczewa. Prace są zakodowane. Komisja konkursowa oceniła i wyłoniła najlepszą pracę, jednocześnie
oceniając ogólny poziom prac jako
bardzo wysoki. Zwycięzca konkursu zostanie przedstawiony na
sesji Rady Miejskiej 30 stycznia.
Do tej pory nie poznamy żadnego z autorów ani zwycięzcy, natomiast od 21 stycznia można zapoznać się z pracami poprzez stronę
www.wrotatczewa.pl.
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora najlepszej wybranej pracy do wykonania koncepcji
zagospodarowania przestrzennego.
Organizator Konkursu przewiduje
również nagrody pieniężne których
suma wynosi 20 000 zł.
Skład Sądu Konkursowego:
1) Gabriela Rembarz (ekspert
z Politechniki Gdańskiej)
– przewodnicząca Sądu Konkursowego
2) Adam Burczyk (wiceprezydent Tczewa) – członek Sądu
Konkursowego
3) Maja Chyżyńska (Wydział
Rozwoju Miasta) – członek
Sądu Konkursowego
4) Daniel Załuski (ekspert z Politechniki Gdańskiej) – członek
Sądu Konkursowego.
Przedsięwzięcie jest prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

ogłoszeniE
rezydent Miasta Tczewa inP
formuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część
działki nr 423/4 obr. 6 o pow. 25 m2
KW GD1T/00016851/01 położonej
w Tczewie przy ul. Wyzwolenia, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w celu posadowienia
i utrzymania wiaty śmietnikowej.

Lokatorzy ośmiu mieszkań w kamienicy przy ul.
Zamkowej 11 odebrali klucze do wyremontowanych
mieszkań. To ostatnia z dziesięciu kamienic gruntownie odnowionych w ramach
projektu rewitalizacji Starego Miasta.
Kamienica została przekazana
lokatorom 10 stycznia. Znajduje się tam 8 mieszkań komunalnych – do siedmiu z nich wrócili
lokatorzy, którzy opuścili budynek
na czas remontu, jedno mieszkanie trafiło do rodziny z tzw. listy
mieszkaniowej. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przekazał lokatorom klucze i pamiątkowe znaczki. – Życzę, aby dobrze
się tu Państwu mieszkało – powiedział prezydent dodając, że ul.
Zamkowa staje się jedną z reprezentacyjnych ulic Starego Miasta.
Gruntowna przebudowa kamienicy rozpoczęła się w kwietniu br.
– to inwestycja samorządu miasta Tczewa. Budynek jest czterokondygnacyjny (w tym piwnica
i użytkowe poddasze). Powierzchnia użytkowa wynosi 511 m2, kubatura ok. 2 tys. m3. Budynek

M. Mykowska

 Konkurs na koncepcje

10 kamienic wyremontowanych
dzięki projektowi rewitalizacji

10 stycznia lokatorzy Zamkowej 11 odebrali klucze do mieszkań

znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Koszt inwestycji to
niespełna 1,2 mln zł.
Kamienica przy ul. Zamkowej
11 jest ostatnią wyremontowaną
w ramach projektu rewitalizacji
Starego Miasta w Tczewie.
Łącznie w ramach rewitalizacji wyremontowanych zostało
10 budynków:
– ul. Chopina 33 – na cele warsztatów terapii zajęciowej,

– ul. Zamkowa 26 – na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci,
– Podmurna 12 i Podmurna 15 –
na cele działań Fabryki Sztuk,
– obiekt przy placu św. Grzegorza – na potrzeby organizacji pozarządowych,
– mieszkalne budynki komunalne: ul. Mickiewicza
18, ul. Zamkowa 11, ul. Zamkowa 16, ul. Zamkowa 18
ul. Rybacka 8.
M.M.

Nowy bar w zrewitalizowanej kamienicy

Na pierogi do… Kociewiaka
Bar mleczny „Kociewiak”
został 19 grudnia otwarty
w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Mickiewicza 18.
Mirela Jaguścik, której dziełem
jest nowy lokal gastronomiczny,
wygrała konkurs prezydenta
Tczewa na zagospodarowanie lokalu użytkowego w kamienicy
wyremontowanej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta.
Celem konkursu było ożywienie
tej części miasta, zachęcenie
mieszkańców do odwiedzania tej
dzielnicy.
Pani Mirela zamierzała
urządzić miejsce nawiązujące do
kociewskich tradycji – bar mleczny z tradycyjnymi i niedrogimi potrawami regionalnymi
oraz punkt sprzedaży pamiątek
związanych z Tczewem i Kociewiem. Jak można zauważyć –
plan się powiódł.
Jednymi z pierwszych gości
byli prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki i radni miejscy. Prezydent Mirosław Pobłocki przekazał

M. Mykowska

KRÓTKO

właścicielce baru pamiątkowy
obraz.
Ważnym elementem tego
miejsca jest aranżacja wnętrza,
nawiązująca do stylu kociewskiego.
W menu są śniadania i kilkanaście
potraw obiadowych, których cena
większości nie przekracza 10 zł.
Jak deklaruje pani Mirela, dania mają być jak u mamy –
domowe i smaczne, ale też regionalne. W menu znajdą się m.in.

golonka i golce po kociewsku,
różne rodzaje pierogów, naleśniki,
placki ziemniaczane, są też dania
mięsne i zupy, a wśród nich rosół
ze swojskim makaronem. W ofercie znajdą się swojskie wypieki oraz świeże wyciskane soki
z owoców i warzyw.
Umowa najmu ze zwyciężczynią
konkursu została podpisana na 3
lata.
M.M.
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Nowa siedziba Urzędu Miejskiego
Przebudowa dawnej siedziby Centrum Edukacji Dorosłych rozpoczęła się w czerwcu. Już w styczniu do wyremontowanych biur
trafiają pierwsi klienci.
16 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki
i przewodniczący Rady Miejskiej –
Mirosław Augustyn symbolicznie odsłonili tablicę informacyjną,
wpuszczając pierwszych zainteresowanych.
– Nowa siedziba powstała po
to, by ułatwić klientom załatwianie urzędowych spraw, aby warunki pracy i przyjmowania interesantów były lepsze. Nowe
pomieszczenia zaprojektowano
tak, aby pozwalały prowadzić rozmowy z urzędnikami bez udziału przypadkowych świadków.
W nowej siedzibie znajdą się te
wydziały, które przyjmują najwięcej klientów, a szczególnie uczęszczane biura będą miały siedzibę
na parterze – powiedział prezydent Mirosław Pobłocki.
Prezydent podkreślił, że inwestycja pozwoliła na lokalizację
urzędu w dwóch budynkach, położonych w niewielkiej odległości.
Urząd Stanu Cywilnego, który na
razie jeszcze mieści się przy ul. Armii Krajowej, jeszcze w tym roku
przeniesie się do budynku przy pl.
Piłsudskiego 1, a nieruchomość
przy Armii Krajowej będzie można sprzedać, odzyskując w ten
sposób przynajmniej część kosztów remontu.
Nowy ratusz poświecił ks. prałat Piotr Wysga.
Przebudowa budynku na potrzeby urzędu rozpoczęła się

M. Mykowska

Przeprowadzki już się
rozpoczęły – część wydziałów
Urzędu Miejskiego przenosi
się do wyremontowanego budynku przy ul. 30 Stycznia 1.

Nowa sala obrad Rady Miejskiej

w czerwcu br. Wykonawcą została wyłoniona w przetargu firma
MAZ Polsko–Szwedzka spółka
z o. o., oddział w Gdańsku. Powierzchnia całkowita budynku
wynosi ok. 2,5 tys. m2, powierzchnia użytkowa: 1,4 tys. m2. W ramach inwestycji zbudowany
został parking na kilkanaście samochodów – wjazd i wyjazd znajduje się od strony ul. Ogrodowej.
Jest też winda dla potrzeb klientów niepełnosprawnych. Koszt
inwestycji to ok. 3 mln zł.
W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; na parterze: Biuro
Obsługi Klienta, kasa, Wydział
Budżetu i Podatków (w tym gospodarka odpadami komunalnymi), Wydz. Spraw Społecznych (dodatki mieszkaniowe),
Wydz. Spraw Obywatelskich;
na I piętrze: Wydz. Spraw Społecznych (część), Biuro Rady

Tablica odsłonięta – urząd otwarty

Miejskiej, sala konferencyjna,
gabinet wiceprezydenta ds. społecznych, skarbnik miasta; na
poddaszu: Wydz. Spraw Społecznych (część), Wydział Edukacji, Wydz. Budżetu Urzędu,
Pracownia Edukacji Ekologicznej, audytor wewnętrzny.
Od połowy stycznia do wyremontowanego budynków systematycznie przenosi się część

wydziałów urzędu. Jako pierwsze przeprowadziło się Biuro
Rady Miejskiej oraz Biuro Obsługi Klienta (BOK będzie również
w budynku głównym), po nim
Wydz. Edukacji. O przeprowadzce kolejnych wydziałów informujemy na bieżąco, m.in. na miejskim
portalu: www.wrotatczewa.pl.
M.M.

Dziękujemy za wspólną wigilię
iejska wigilia odbyła się
M
22 grudnia – już po raz
jedenasty. – To nasze wigilij-

ne spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie grono darczyńców, wolontariuszy i wszystkich
innych osób, które pomogły
w organizacji tego przedsięwzięcia – powiedział Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa,
podczas spotkania w Urzędzie
Miejskim. – Dziękujemy Wam
wszystkim z całego serca.

Specjalne podziękowanie skierowano do biskupa pelplińskiego
ks. Ryszarda Kasyny.
15 stycznia w Urzędzie Miejskim, gospodarze i organizatorzy
spotkali się z tymi, dzięki którym
wigilia miejska mogła się odbyć.
Wszyscy otrzymali podziękowania, drobne upominki i zaproszenie do współpracy przy przygotowywaniu kolejnej wigilii.
Spotkanie umilił występ Natalii
Szymanowskiej.
Ciąg dalszy na stronie 6 

M. Mykowska

Prezydent Tczewa oraz ks. prałat Piotr Wysga
podziękowali za pomoc w zorganizowaniu miejskiego
spotkania opłatkowego.
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Podziękowania prezydenta
Tczewa Mirosława Pobłockiego, ks. prałata Piotra Wysgi oraz przewodniczącego Rady
Miejskiej Mirosława Augustyna otrzymali:
Darczyńcy: Michał Witkowski
(Piekarnia Miłoradz), Józef Wąs
(Piekarnia Wąs), Jacek Zywert –
(Piekarnia ,,Sambor”), Grzegorz
Knopik (piekarnia), Elżbieta i Jarosław Mroczkowscy (piekarnia),
Kazimierz Arczewski (Gospodarstwo Sadownicze Waćmierek), Ryszard Morawski (Pensjonat Golf
Malenin), Rafał Ossowski ( Eurocash Cash & Carry), Przedszkole Niepubliczne ,,Siedem Darów”,
Przedszkole Niepubliczne ,,Jarzębinka”, Przedszkole ArtystycznoJęzykowe ,,Pan Słonik”.
Restauratorzy: Roman Stubba (,,Roma”), Łukasz Wojnowski
(„Leśne Ustronie”), Piotr Rezmer
(,,Piaskowa”), Sławomir Szoska
(,,Hacjenda”), Adam Andryjenko
(,,Carina”), Ewa Marcysiak (Zajazd Słoneczny), Paulina Pryba
(,,Qchnia Smaq”), Joanna Wetta
(,,Kasia”)
oraz
Ochotnicza Straż Pożarna
w Opaleniu (Andrzej Cejer, Mariusz Szczeblewski), ks. Krzysztof Niemczyk, ks. Wojciech Korzeniak, Natalia Szymanowska,
Monika Bławat (Chór Mieszany
,,Passionata”), Aleksandra Turska (Chór Dziecięcy ,,Biedronki”),
ks. Karol Gierszewski (chór Latorośle), Siostry Pasterki, Grupa Liturgiczna przy parafii pw. Krzyża św., wszystkie tczewskie szkoły
podstawowe i gimnazjalne, wolontariusze: Iga Juda, Julia Jurczyńska, Katarzyna Kortas, Jagienka
Pakizer, Nikola Piechocka, Karolina Schischke, M. Jeżewska, Lucyna Kortas, Hanna Rosińska.
Media: Dziennik Bałtycki, Gazeta Tczewska, Telewizja TeTka,
portal tcz.pl, Wieści z Kociewia,
Kociewski Kurier Tczewski
Współogranizatorzy: Marian
Kamiński (ZUK), Andrzej Fornalik (ZUK), Julita Jakubowska
(MOPS), Alfreda Gardzielewska
(MOPS), Magdalena Grabowska (MOPS), Agnieszka Saidowska (Zespół Szkół Katolickich),
Czesław Roczyński (Zespół Szkół
Technicznych), Marcin Kwaśniewski (ZST), Renata ZapartKornas (ZHP), Grzegorz Oszmana (ZHP), Andrzej Jachimowski
(Straż Miejska), Damian Piskorski (UM).
Proboszczowie tczewskich parafii: ks. Jan Buk, ks. Krzysztof
Stoltmann, ks. Janusz Gojke, ks.
Antoni Dunajski, ks. Stanisław
Cieniewicz, ks. Piotr Wysga.

Tysiące tczewian na spotkaniu opłatkowym
Już po raz jedenasty spotkaliśmy się na miejskim spotkaniu opłatkowym. Przyszliśmy,
aby przełamać się opłatkiem, złożyć świąteczne życzenia. Dzięki darczyńcom, dla nikogo
nie zbrakło gorącego barszczu, bigosu, słodkości i innych świątecznych przysmaków.

S

potkanie odbyło się 22 grudnia, po raz pierwszy na pl.
św. Grzegorza. – Odeszliśmy od
tradycji organizowania corocznej
wigilii miejskiej w Parku Kopernika – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – To
spotkanie rozpoczyna nowy zwyczaj – chcemy, aby co roku gospodarzem wigilii była inna parafia.
Zaczynamy na Starym Mieście
w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św., w miejscu, gdzie narodził
się pomysł spotkań wigilijnych.
W miejskiej wigilii uczestniczył m.in. biskup pelpliński ks.
Ryszard Kasyna. Życzenia złożyli tczewianom prezydent Mirosław Pobłocki oraz Józef
Puczyński, starosta tczewski.
Tczewscy harcerze przekazali biskupowi, staroście i prezydentowi Betlejemskie Światełko Pokoju. Światełko przekazano też do
wszystkich tczewskich parafii.

Tczewska wigilia adresowana jest do wszystkich mieszkańców, a także do tych, którzy
w tym czasie odwiedzają nasze
miasto. Również w tym roku na
spotkanie przybyło kilka tysięcy
osób. Podzieliliśmy się opłatkiem,
złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Ze sceny rozbrzmiewały kolę-

dy i pastorałki w wykonaniu chórów, scholi, solistów.
Druga część spotkania odbyła się w parku Centrum Kultury
i Sztuki. Tam, dzięki licznym darczyńcom, każdy mógł otrzymać
m.in. barszcz, bigos, ciasto, świeże pieczywo.
M.M.
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Jarmarkowe atrakcje na pl. Hallera

Od 20 do 22 grudnia, na pierwszym w Tczewie Jarmarku Bożonarodzeniowym można było kupić
świąteczne upominki, swojskie wędliny i wypieki oraz wiele innych atrakcyjnych towarów.
o pierwsza taka impreza orgaT
nizowana w Tczewie, ale, jak
zapewnił prezydent miasta Mi-

rosław Pobłocki, jeśli spodoba
się mieszkańcom, na pewno stanie się wydarzeniem cyklicznym.
To dobry sposób na wyciagnięcie
mieszkańców z domów i ożywienie Starego Miasta. Sądząc po zainteresowaniu wystawców i licznie odwiedzających, pomysł okazał
się trafiony. Jarmark odbywał się
na pl. Hallera, od piątku 20 grudnia do niedzieli 22 grudnia. Stoiska czynne były od godz. 12.00 do
20.00. Codziennie na odwiedzających czekało wiele atrakcji. W imprezie wzięło udział 19 wystawców.
Większość z nich to osoby z Tczewa i powiatu tczewskiego, ale były
też stoiska z Wilna, Inowrocławia,
Białegostoku, Czerska.

Prezydent Tczewa rozdawał wystawcom pamiątkowe kubeczki

Wszystkim wystawcom
i wielu spośród odwiedzających

Dzieci chętnie częstowały się słodyczami,
które rozdawał Skrzat Samborek

jarmark, prezydent Tczewa
rozdał pamiątkowe kubeczki,

Na miejscu powstawały pyszne pierogi

przygotowane specjalnie na tę
imprezę. Już od pierwszego dnia
oferta wystawców cieszyła się
dużym zainteresowaniem, wielu
tczewian robiło przedświąteczne
zakupy. Niektórzy z wystawców musieli w trakcie jarmarku
gorączkowo uzupełniać towar,
innym – np. sprzedawcom swojskich wędlin już drugiego dnia
zabrakło towaru.
Wśród oferowanych produktów nie brakowało też ozdób
choinkowych, wyrobów z wikliny,
słomy i sizalu, rękodzieła kociewskiego, szkła artystycznego, przedmiotów ozdabianych
różnymi technikami, naturalnych syropów, miodów, domków
z piernika, biżuterii, chlebów,
sękaczy. Można było skosztować
grzanego wina, piwa, pierogów
i gorącego barszczu.
Jarmark Bożonarodzeniowy
to nie tylko handlowanie. Wiele
atrakcji przygotowano dla
najmłodszych.
W sobotę można było spotkać
Kociewskich Kolędników z Fabryki Sztuk. W kamienicy Fabryki Sztuk przy ul. Podmurnej 15,
odbywały się warsztaty plastyczne pt. „Świąteczne cuda”.
Kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy – od 19 do 21
grudnia br.
M.M.

Przywitaliśmy zimę
Mimo dość łagodnej grudniowej aury, w Tczewie przywitaliśmy zimę. Figurkę kolejnej pory roku
odsłonił prezydent Mirosław Pobłocki, podczas ostatniego dnia Jarmarku Bożonarodzeniowego.

kamienicę przy pl. Hallera 18. Co
trzy miesiące, zgodnie z rytmem
pór roku, figurki zmieniają się na
postumencie. Za każdym razem
jest to atrakcja szczególnie dla najmłodszych. Na tych, którzy przyszli przywitać zimę, czekały słodycze i kolejne przypinki do kolekcji.
Tym razem świadków odsłonięcia
nowej pory roku było sporo, ponieważ wydarzenie to towarzyszyło
Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu i Świętu Chleba, które również odbywały się na pl. Hallera.
Kolejną figurkę – wiosny, odsłonimy w marcu.
M.M.

Zima to już czwarta figurka pory roku, która stanęła na pl. Hallera

wszystkie fotografie na str. 7 M. Mykowska

igurka zimy, podobnie jak
F
wiosny, lata i jesieni, wzorowana jest na figurce wieńczącej
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Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej

Wypełnij wniosek – korzystaj z rabatów
Od stycznia można zwracać się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem
o przyznanie Tczewskiej
Karty Rodziny Wielodzietnej. W styczniu wydano już ok. 200 kart.
Karta jest adresowana do rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Tczewa, również rodzin
zastępczych i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Kartę
mogą otrzymać rodziny posiadające troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub, w przypadku dzieci uczących
się, studiujących – do ukończenia
26 roku życia (pod warunkiem, że
dziecko nie zawarło związku małżeńskiego).
Karta jest dokumentem
uprawniającym jej posiadaczy do
korzystania z ulg i preferencji na
usługi i produkty zaoferowane
przez następujące podmioty:
1) jednostki organizacyjne
miasta Tczewa, ze szczególnym
uwzględnieniem samorządowych
jednostek kultury i sportu oraz instytucji kultury;
2) inne jednostki samorządu
terytorialnego, które wyrażą chęć
współpracy;

Cały czas czekamy na podmioty, które chciałyby
wziąć udział w akcji i zaoferować rodzinom wielodzietnym rabaty na swoje usługi lub towary.
– Szkoła Tańca Stakato oraz
Do akcji przystąpiły już:
Stowarzyszenie Klub Sportowy
– Stowarzyszenie Piłki RęczRelax – udział dzieci i młodzieży
nej Sambor Tczew – wstęp na
w zajęciach tanecznych: piermecze: dzieci – bezpłatnie, rowsze dziecko – 20 proc., koledzice – 50 proc. rabatu
jne dziecko – 50 proc., udział
– Fryzjerstwo – Danuta Dyszer,
dorosłych – 20 proc., na pokazy
ul. Gdańska 44 – 20 proc. rabatu
i turnieje tańca – bezpłatnie.
– CKiS – udział w warsztatach
Aktualna lista rabatów
artystycznych: pierwsze dzieudzielanych na podstawie Karty
cko – odpłatność 100 proc., koRodziny Wielodzietnej znajduje się
lejne dziecko – 50 proc.
na stronie www.wrotatczewa.pl
– TCSiR – 15 proc. rabatu na:
(w zakładce „Inne–Karta Rodziny
pływanie, siłownię, saunę,
Wielodzietnej–ListaRabatów”).
aerobik, korty tenisowe

s t ra ż miejsk a
w tcze wie

3) organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą
na terenie Miasta Tczewa, które
wyrażą chęć współpracy.
W celu otrzymania karty dla
uprawnionych członków rodziny, rodzic/opiekun prawny składa
w Wydziale Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Tczewie
wypełniony i podpisany wniosek
(formularz wniosku jest dostępny
także na www.wrotatczewa.pl )
Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej.
Będzie ona wydawana na okres 3
lat, a w przypadku osób uczących
się – w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – na 1 rok.
Kartą może posługiwać się
jedynie osoba, na którą została
wydana, a ważna jest wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.
Karty wydawane są bezpłatnie, odpłatny jest jedynie duplikat (w przypadku zgubienia,
zniszczenia).
M.M.

Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

Straż Miejska w grudniu 2013 r.
W grudniu straż miejska
odnotowała 683 interwencje,
z tego 402 zostały zgłoszone
przez mieszkańców, 130 –
przez operatorów monitoringu, a 151 przez dyżurnych
Komendy Powiatowej Policji
w Tczewie.
• 23 g r ud n ia przy u l.
Jagiellońskiej patrol mieszany
(policjant i strażnik miejski)
zatrzymał w pościgu sprawcę
kradzieży kawy. Kawę ukradziono ze sklepu LIDL przy ul. Braci Grimm. Zatrzymanego przewieziono do KPP Tczew.
• 10 grudnia w I Liceum
Ogólnokształcącym w Tczewie
odbył się I etap Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie – Bezpieczne
i Przyjazne Pomorze „Razem
Dbajmy o nasze miasto”. Do pierwszego etapu przystąpiło 54 ucz–
niów z 7 tczewskich szkół.

• Przewieziono 10 osób z upojeniem alkoholowym – 7 do miejsca
zamieszkania, 3 – do Pogotowia
Socjalnego w Elblągu.
• Przeprowadzono 97 patroli wspólnych z funkcjonariuszami KPP.
• Skazani z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gd. wykonując
prace porządkowe na terenie
Tczewa zebrali łącznie 131
worków (o poj. 120 litrów każdy)
różnego rodzaju odpadów. Prace
skazanych polegały głównie na
usuwaniu zanieczyszczeń z miejsc
publicznych, m.in. w pobliżu kojców na śmieci.
• Dzielnicowi pracujący na os.
Suchostrzygi i Bajkowym podjęli
27 interwencji własnych oraz 36
zleconych – przez administracje
osiedli, mieszkańców, dyżurnych
SM. Interwencje dotyczyły głównie
spożywania alkoholu w miejscach
publicznych, spraw porządkowych

i wykroczeń drogowych. Nałożono
5 mandatów na łączną kwotę 250
zł. Pouczono 21 osób. Wystawiono
4 wezwania w spr. wykroczeń.
Dzielnicowi pełniący służbę na
Os. Garnuszewskiego i Starym
Mieście podjęli 33 interwencje
własne oraz 48 zgłoszonych.
Nałożono 5 mandatów karnych
na łączną kwotę 300 zł. Pouczono
17 osób. Wystawiono 4 wezwania
w spr. wykroczeń.
• Do Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie przekazano
materiały z monitoringu dotyczące
kradzieży mienia ( 3 i 11.12), pobicia (9.12), przywłaszczenia mienia (24.12), uszkodzenia mienia
(27.12).
• Straż miejska zabezpieczała
w grudniu następujące imprezy:
– wizyta św. Mikołaja i przejazd ulicami Tczewa do przedszkoli (6.12)
– przemarsz przeciwko prze-

mocy ( 10.12)
– Jarmark Bożonarodzeniowy
(19–22.12)
– Wigilia Miejska (22.12)
– pokaz sztucznych ogni na
kanonce (31.12).
• 8 grudnia funkcjonariusze
straży wraz z pracownikami
MOPS kontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych w celu
udzielenia im ewentualnej pomocy.
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów zgodnego
z przepisami wyprowadzania czworonogów i sprzątania po nich.
W ramach akcji „Psy” nałożono
1 mandat za niesprzątanie po
psach oraz skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów. Pouczono 7 osób.
Pracownicy schroniska wyłapali
9 bezpańskich psów.
M.M.
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Dochody: 167,8 mln zł, wydatki: 177,3 mln zł, inwestycje: 15,6 mln zł

Budżet na miarę możliwości

Jednogłośnie przyjęli tczewscy radni budżet na 2014 rok. Określili go jako trudny, ale realny i skrojony na miarę możliwości miasta.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2014 r.

Stycznia, która pozostaje ulicą powiatową – lub na inny cel wskazany przez starostwo – np. budowę
ronda przy wieży ciśnień.
Inne zadania inwestycyjne to:
– modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr 3
– urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki (w przyszłym roku ma tam stanąć
fontanna)
– zagospodarowanie łącznika ul.
Armii Krajowej z ul. Topolową
przy SP nr 12
– budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym
– zakupy na wystawę „20 lat
wolności. Tczew 1920-1939”
przygotowywaną przez Fabrykę Sztuk
– budowa kanalizacji deszczowej
na odcinku ul. Wyspiańskiego
– budowa oświetlenia ul. Muscatego.
W projekcie budżetu przewidziano też rezerwę inwestycyjną
na budowę placu zabaw Radosna Szkoła (190 tys. zł) oraz budżet obywatelski w wysokości
500 tys. zł.

nie byłej fabryki domów. Jej koszt
oszacowano na 600 tys. zł. Podobnie będzie z ul. Biskupa Dominika, której przebudowa ma kosztować 550 tys. zł.
W 2014 r. mają też zostać przygotowane dokumentacje projektowe przebudowy dróg, m.in. ul.
Jedności Narodu oraz budowy parkingu przy ul. ks. Ściegiennego.
Ma to być parking 2-poziomowy.
Druga część środków inwestycyjnych przekazana będzie na zadania realizowane wspólnie z powiatem tczewskim. Niespełna
3 mln zł to kwota na przebudowę Mostu Tczewskiego, renowację
wieżyczek i dokumentację. Pomoc
finansowa w wysokości 1,2 mln zł
ma zostać przeznaczona na dofinansowanie przebudowy ul. 30

M. Mykowska

rzyszłoroczny budżet został
zrównoważony na poziomie
183 mln zł. Wpływy zaplanowano na 167,8 mln zł, przychody na
15,2 mln zł, wydatki to 177,3 mln
zł, a rozchody 5,6 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 15,6 mln zł.
Deficyt planowany na koniec
2014 r. wyniesie 9,6 mln zł
i w porównaniu z końcem 2013 r.
zmniejszy się o ponad 2 mln zł. Zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Zadłużenie
miasta wynosi ponad 80 mln zł
i utrzymuje się na poziomie bezpiecznym – ok 50 proc.
Najwięcej wydatków, bo aż 36,5
proc. pochłonie oświata (do subwencji oświatowej miasto będzie
musiało dołożyć ok. 20 mln zł.),
18,8 proc – pomoc społeczna, 11
proc. – drogi, 10,5 proc. – gospodarka komunalna, a 8 proc. – administracja.
Czeka nas trudny rok jeśli
chodzi o inwestycje – pierwszy od
wielu lat, kiedy nie będziemy korzystać z funduszy unijnych. Na
kolejne rozdanie poczekamy do
2015 lub nawet 2016 r.
Najbardziej kosztowne będą
zadania drogowe – przebudowa ul. Nowowiejskiej (4 mln zł),
ul. Sambora (2 mln. zł). Realizacja dwóch kolejnych inwestycji
drogowych będzie możliwa dzięki współpracy z mieszkańcami
i użytkownikami drogi, którzy
zaproponowali pokrycie kosztów
wykonania dokumentacji. Chodzi
o budowę kolejnej drogi na tere-

M. Mykowska

P

Zanim rozpoczęły się obrady, świąteczne życzenia
dla samorządu przekazały dzieci z przedszkola „Jarzębinka”

Wszystkie kluby radnych zaaprobowały przyszłoroczny budżet,
podkreślając zasadność wydatków inwestycyjnych, mimo braku
możliwości spełnienia wszystkich
wniosków i potrzeb. Chwalili też
budżet obywatelski, który w kwocie 500 tys. zł po raz pierwszy pojawił się w uchwale budżetowej. Rad-

ni wyrażali również zadowolenie
z wprowadzenia od stycznia 2014 r.
Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej. Włodzimierz Mroczkowski, szef opozycyjnego klubu
Platformy Obywatelskiej wskazywał na zbyt małe, jego zdaniem,
środki na remonty chodników i realizację polityki rowerowej.
Radny Zenon Żynda (PiS)
podkreślił współpracę samorządu
z przedsiębiorcami, której efektem
będzie budowa kolejnej ulicy na terenie dawnej fabryki domów.
Kazimierz Ickiewicz dodał,
że budżet na 2014 jest dokumentem
na miarę możliwości miasta i realnym do wykonania. – Mimo trudności finansowych, udało się obniżyć stawkę za odpady komunalne
segregowane – z 13 do 11,20 zł od
osoby miesięcznie, podnieść dopłatę
do przedszkoli oraz żłobków.
Ostatecznie radni przyjęli
uchwałę jednogłośnie. Po głosowaniu prezydent Mirosław Pobłocki przyznał: – Bałem się tego
budżetu. To ostatnia uchwała budżetowa podejmowana przez radnych tej kadencji i wnioski mogły
być zgłaszane na zasadzie populizmu przed czekającymi nas wyborami. Tak się nie stało. Dziękuję
za realny budżet, który odzwierciedla nasze możliwości finansowe. Dziękuję za to, że nie próbowaliście „napompować” wydatków.
Myślę, że ten budżet będzie naszym wspólnym sukcesem.
M.M.
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2014 ROK
Skąd mamy pieniądze…
Planowane dochody budżetu miasta na 2014 r. : 167 756 162 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): 77 951 304 zł
• subwencje ogólne z budżetu państwa: 44 746 429 zł
• pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług): 23 128 506 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): 9 158 000 zł
• transport i łączność: 3 862 500 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 567 000 zł
• kultura fizyczna: 1 155 000 zł
• oświata i wychowanie: 3 765 690 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 96 000 zł
• pozostałe: 1 325 733 zł
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2014 ROK
ile dostajemy od podatników…
Planowane wpływy z podatków i opłat w 2014 r.: 77 951 304 zł:
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym podatek dochodowy od osób fizycznych
i od osób prawnych): 41 110 104 zł
• podatek od nieruchomości: 24 100 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 700 000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej: 900 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 1 200 000 zł
• podatek od środków transportowych: 820 000 zł
• wpływy z opłaty targowej: 400 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 7 000 000 zł
•
–
–
–
–
–
–

pozostałe: 721 200 zł, w tym:
opłata za posiadanie psów: 40 000 zł
podatek rolny: 140 000 zł
podatek leśny: 200 zł
podatek od spadków i darowizn: 300 000 zł
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 100 000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 141 000 zł
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2014 ROK
… i na co je wydajemy
Planowane wydatki budżetu miasta Tczewa na 2014 r.: 177 356 162, w tym:

• oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, żłobki, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli): 65 019 623 zł
• pomoc społeczna (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki
mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 33 330 210 zł
• transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne gminne i powiatowe): 19 425 179 zł
• administracja publiczna (m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej): 14 285 895 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt, gospodarka odpadami,
oświetlenie ulic, placów i dróg): 18 473 675 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami): 6 023 000 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 3 915 000 zł
• obsługa długu publicznego: 3 700 000 zł
• kultura fizyczna: 4 695 500 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (m.in. straż miejska, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna,
wsparcie dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej): 2 583 640 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza: (m.in. świetlice szkolne, kolonie i obozy dla młodzieży, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli): 1 797 880 zł
• ochrona zdrowia: (m.in. programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi): 1 298 300 zł
• rezerwa ogólna i celowa: 1 940 000 zł
• pozostałe: 868 260 zł
edukacyjna opieka wychowawcza
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Dane dotyczące budżetu miasta na 2014 r. podane zostały na podstawie uchwały nr XXXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 53 43
e–mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

Rozmowa z …

Konsultacje i doradztwo:

W

racamy do cyklu rozmów
z przedsiębiorcami z inkubator przedsiębiorczości. O wypowiedź poprosiliśmy Ariela
Tryka z firmy art4u.
– Skąd pomysł na biznes?
– Dobre pytanie. Tak naprawdę
projektowaniem oraz tworzeniem
stron internetowych interesowałem się od najmłodszych lat. Od
czasów szkolnych, tworzyłem różne fora tematyczne, z których korzystałem z kolegami do wymiany
poglądów na temat gier komputerowych, w które graliśmy.
W późniejszym czasie całkiem
przypadkowo, dostałem kilka zleceń na stworzenie portali tematycznych dla pewnej firmy, która
była zadowolona z moich realizacji.
Stąd nasunął się pomysł, aby otworzyć własną działalność i działać na większa skalę.
– Czym zajmuje się wasza firma?
– Tak jak wspomniałem, zajmuję się tworzeniem stron www,
sklepów internetowych oraz usługami związanymi z prowadzeniem marketingu w internecie, od
tworzenia wizerunku w mediach
społecznościowych do pozycjonowania stron w wyszukiwarce internetowej.
Dodatkowo prowadzę portal
reklamujący hotele i Spa w Polsce
– www.hoteleispa.info, który jest
doskonałym przykładem mojej sumienności i ciężkiej pracy.

– Jak dowiedzieli się Państwo
o inkubatorze przedsiębiorczości i dlaczego właśnie to
miejsce wybraliście dla swojej
firmy?
– O inkubatorze przedsiębiorczości dowiedziałem się
przypadkowo. Szukałem biura,
w którym mógłbym spokojnie
pracować wraz z moimi pracownikami. Pytałem znajomych,
czy nie słyszeli o ciekawych ofertach wynajmu i jeden z nich zaproponował, abym zapoznał się
z ofertą domu przedsiębiorczości
i tak tu trafiłem.
– Dlaczego właśnie to miejsce?
– Prosta odpowiedz, idealne
biuro, z pełnym wyposażeniem
biurowym dla młodych przedsiębiorców, którzy mają ograniczo-

Program
współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
oraz Gminę Miejską
Tczew

ne wydatki na początku swojego
nowo założonego biznesu.
– Jakie są wasze plany na
przyszłość?
– Plany na przyszłość mam jak
każdy przedsiębiorca. Pragnę rozwijać się, aby każdy rok był lepszy od poprzedniego, by mieć, na
„swoim koncie” coraz więcej zadowolonych klientów. Mam jeszcze kilka ciekawych pomysłów na
rozwój mojej firmy, ale pozwólcie,
że zostanie to jeszcze moją tajemnicą. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wdrożę je do swojej oferty.
Dziękujemy za rozmowę,
a wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu z firmą
art4U, Dom Przedsiębiorcy w Tczewie – inkubator przedsiębiorczości
pokój nr 7.

• Konsultacje z zakresu
poszukiwania funduszy
unijnych – Bożena Białas,
w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca,
od 13:00 do 15:00, pok. 13
• Doradca podatkowy
– Piotr Geliński, w każdą
2 i 4 środę miesiąca, od 10:00
do 11:30, pok. 13
• Bezpłatne konsultacje
prawne
– adwokat Szymon Bubka,
w każdą 2 i 4 środę miesiąca,
od 15:15 do 17:00, pok. 18.
– radca prawny Ewa Skrodzka, w 1 poniedziałek miesiąca,
w godz. 12:30-13:30, pok. 18
– radca prawny Michał Hoffmann, w 3 poniedziałek
miesiąca, w godz. 13:00-14:00,
pok. 18
• Krajowy System Usług
– Punkt Konsultacyjny
dla biznesu, w każdy
2. czwartek miesiąca
od 9:00 do 13:00, pok. 18
• Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich,
w każdą środę, od 8:00
do 15:00, pok. 18.
• Konsultacje z ekonomii
społecznej, w każdy wtorek
i czwartek w godz. 13:00-17:00,
pok. 18

Statystyka z CEIDG – czyli ilu mikro
i małych przedsiębiorców mamy w Tczewie
Z

danych Ministerstwa Gospodarki – systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że
według głównego miejsca prowadzenia działalności w Tczewie zarejestrowanych jest 3670
przedsiębiorców ( mikro i małych
przedsiębiorstw oraz wspólników
spółek cywilnych). Na dzień 14
stycznia 2014 r. aktywnych było
3071 przedsiębiorstw, a zawieszo-

nych 603. Najwięcej podmiotów
zarejestrowanych jest w sekcjach
Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007: G – handel; F –
Budownictwo; C – Przetwórstwo
przemysłowe; M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; H – Transport i gospodarka magazynowa oraz S – pozostała działalność usługowa.
W analogicznych okresie na

początku roku 2013 liczba przedsiębiorców zarejestrowanych na
terenie miasta Tczewa, wynosiła 3640, a liczba zawieszonych
wpisów 603. To świadczyć może
o wzroście ilości aktywnych podmiotów ale też o rosnącej liczbie
zawieszonych firm. Dane te dotyczą oczywiście najprostszej z form
prowadzenia działalności gospodarczej tj. indywidualna działalność gospodarcza.

Terminy i godziny spotkań i konsultacji mogą ulegać zmianom,
prosimy o śledzenie informacji
na stronie Domu Przedsiębiorcy:
www.dp.tczew.pl
Zachęcamy do zgłaszania swoich adresów e-mail, na które mogą
Państwo otrzymywać bieżące informacje poprzez bezpłatny newsletter Domu Przedsiębiorcy.
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Rok 2014 – ważne rocznice Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku
dla Tczewa i Pomorza
Najpiękniejsi tczewscy seniorzy wybrani!

Rok 2014 obfituje w liczne
i ważne rocznice dla Tczewa,
Pomorza i Polski.
• 250. rocznica urodzin Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
(1764-1855) – wybitnie zasłużonego dla polskości oraz kultury
Gdańska, Kaszub i Pomorza
• 100. rocznica urodzin Józefa
Milewskiego (1914-1998) – pisarza i historyka, wybitnie zasłużonego dla regionalizmu
kociewskiego
• 90. rocznica (1924) powstania
Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) w Tczewie, w siedzibie sławnej Szkoły Morskiej
• 90. rocznica urodzin Stefana
Cejrowskiego (1924-2010) – rodem z Tczewa, wybitnego śpiewaka operowego, szanowanego lekarza laryngologa
• 80. rocznica (1934) otwarcia
Stadionu Miejskiego w Tczewie przy ul. Bałdowskiej
• 60. rocznica (1954) powstania Tczewskiej Stoczni Rzecznej i Kombinatu Ogrodniczego
„Malinowo”
• 50. rocznica śmierci (1964) komandora Antoniego Garnuszewskiego (1886-1964) – organizatora i wieloletniego
dyrektora legendarnej Szkoły
Morskiej w Tczewie
• 50-lecie kapłaństwa (1964) ks.
Stanisława Cieniewicza – szanowanego duszpasterza, wieloletniego dziekana dekanatu
tczewskiego, kapelana „Solidarności”
• 30-lecie śmierci Lecha Bądkowskiego (1920-1984) – wybitnego pisarza, publicysty,
współtwórcy „Solidarności”
• 30-lecie (listopad 1984 r.) powstania i dynamicznego rozwoju Ruchu Trzeźwości
im. św. Maksymiliana Kolbego w Tczewie
• 25-lecie zwycięskich wyborów (4 czerwca 1989 r.) do Sejmu i Senatu, posłem w okręgu
tczewskim (KO „Solidarność”)
została Olga Krzyżanowska
• 25-lecie śmierci Józefa Dylkiewicza (1906-1989) – regionalisty, poety Tczewa (głównie)
w jego 700-leciu, współtwórcy
kultury „Grodu Sambora”
• 25-lecie (lipiec 1989) powstania Komitetu Obywatelskiego
Miasta Tczewa, który przygotował podstawy samorządności w naszym mieście
• 15-lecie pielgrzymki Jana Pawła II na Pomorzu – 5 czerwca
1999 r. w Gdańsku – Sopocie
i 6 czerwca 1999 r. w Pelplinie
Jan Kulas

Finalistki i finaliści wyborów

Zaszczytnymi tytułami Miss i Mistera Złotego Wieku
uhonorowano Józefę Meller (80 lat) i Ryszarda Machnickiego (71 lat). 16 stycznia na scenie Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie rywalizowało ośmioro seniorów. Impreza odbyła się już po raz jedenasty, wpisując się tym
samym na stałe do kalendarza miejskich imprez.

M

yślą przewodnią wyborów
było hasło „Praca w złoto
się obraca”. Uczestnicy dowcipnie zaprezentowali swoje talenty w zaaranżowanych scenkach,
wprawiając publiczność w świetny humor. Opowiadali o swoich
osiągnięciach, pasjach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. Zadziwili wszystkich swoją
energią i apetytem na życie. Jury
w składzie: Barbara Dobrowolska, Bożena Szczepańska, Julita
Jakubowska, Wojciech Galiński
(przewodniczący) i Ludwik Kiedrowski miało więc niemało pracy
przy wyłonieniu zwycięskiej pary.
Na wysokości zadania stanęli prowadzący: Jolanta Jank
i Piotr Weintz, zagrzewając obecnych do wspólnej zabawy. Galę
uświetnił swoimi występami zespół taneczny Wiecznie Młodzi,
Agata Sowa oraz Ewa i Krzysztof Handke, para mistrzowska
związana z klubem tańca towarzyskiego Stakato.
Uroczystość została zorganizowana pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Tczewa
przez Zarząd Miejski Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej.

Inicjatywę wsparli sponsorzy
– osoby prywatne, przedstawiciele
firm, instytucji i organizacji, marszałek województwa pomorskiego, prezydent Tczewa.
Seniorzy udowodnili jak wiele mają do zaoferowania: pogodę
ducha, wyrozumiałość, poczucie
humoru oraz ogromny potencjał
życiowy. Niewątpliwie złoty wiek
jest piękny. Trzeba tylko umieć go
wykorzystać!
M.Ś.

Jolanta Jank i Piotr Weintz

uczestnicy:
Józefa Meller (80 lat)
– Miss Złotego Wieku,
Miss Pracowitości
Ryszard Machnicki (71 lat)
– Mister Miss Złotego
Wieku, Mister Aktywności
Zawodowej
Ewa Sabatowska (70 lat)
– Miss Aktywności
Zawodowej
Roman Kornacki (68 lat)
– Mister Życiowego Sukcesu
Stefania Sitarska (75 lat)
– Miss Biznesu
Ingrid Krystyna Knopik
(70 lat) – Miss Biznesu
Janina Podowska (70 lat)
– Miss Życiowego Sukcesu
Adam Brotaj (65 lat)
– Mister Pracowitości
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WOŚP zagrała za 67 tys. zł
Działające w Tczewie sztaby
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrały łącznie
67 tys. zł.

Tegoroczny finał odbył się pod
hasłem „Na ratunek”. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla najmłodszych i najstarszych pacjentów.
Impreza zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki zgromadziła
wielu tczewian. W ramach WOŚP
wystąpili:
– dzieci z Dziennego Centrum
Aktywności z ul. Wigury,
– Abi z gościnnym udziałem
Alana,
– zespół Speed,
– zespół Next
– zespół Piękni i młodzi,
– gwiazda wieczoru
– After Party.
Między występami artystów
Grzegorz Godzina razem z synkiem Olkiem przeprowadzali licytacje. Zlicytowano m.in. dwa
srebrne serduszka z wygrawerowanymi napisami 22. Finał WOŚP
(jedno zlicytowano za 1200 zł
drugie za 200 zł), zegarek na rękę
za 200 zł, spodenki tczewskiego
boksera zawodowego Patryka Lit-

 MOPS w nowej siedzibie

kiewicza za 120 zł. Wśród tczewskich firm licytowano wielkie serce (100x100 cm), które zostało
wykonane w 2013 r. przez firmę
Flextronics. W ubiegłym roku serce wylicytował właściciel firmy deweloperskiej PHU Gamma, której dziełem jest Osiedle Zacisze
w Tczewie. Obecnym właścicielem serca za kwotę 10.000 zł został Bogusław Bacławski (na zdjęciu z córką) z firmy Rollmax Nefab
z miejscowości Wielka Słońca.

Zlicytowano również pióro prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, którym podpisał m.in.
porozumienie z Pracodawcami Pomorza o współpracy gospodarczej.
Pióro zostało sprzedane za 140 zł.
Warta podkreślenia jest postawa pracowników firmy Flextronics International Poland Sp.
z o. o., którzy przekazali na rzecz
WOŚP pieniądze w wysokości
3.096,02 zł.
ESS

„Zima na wsi, zima w mieście” – wystawa w bibliotece
zimowe popołudnie, 14 styczW
nia 2014 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej została uroczyście

otwarta wystawa „Zima na wsi,
zima w mieście”, inaugurując tym
samym nowy sezon imprez kulturalno-oświatowych tczewskiej
książnicy. Wernisaż rozpoczął się
świąteczno-noworocznym programem artystycznym w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
w Tczewie. Następnie dyrektor Biblioteki Urszula Wierycho
wprowadziła zebranych w temat
ekspozycji, jednocześnie dziękując
wszystkim osobom i instytucjom,
które udostępniły eksponaty na
wystawę, a bardziej szczegółowych
informacji o wystawie udzieliła
jej pomysłodawczyni Małgorzata
Kruk. Krystyna Łatasiewicz
podzieliła się refleksjami i wspomnieniami z dzieciństwa, natomiast Adam Murawski przekazał
interesujące publikacje do zbiorów
biblioteki.
Wystawę można zwiedzać
do 20 lutego w bibliotece przy
ul. J. Dąbrowskiego 6. Zostały
przedstawione na niej zdjęcia,
w większości dotąd niepublikowane, datowane głównie na
drugą połowę XX wieku. Ich bo-

krótko

haterami są w głównej mierze tczewianie, sfotografowani podczas zimowych szaleństw na śniegu:
kuligów, lepienia bałwana, rzucania śnieżkami, jazdy na nartach
i sankach. Nie brakuje fotografii
z okresu świąt Bożego Narodzenia
i karnawału. Są też zdjęcia, które
można określić sformułowaniem
„zima zaskoczyła nie tylko drogowców” oraz uwiecznione na kliszy
elementy architektury Tczewa
i okoliczne zimowe pejzaże, a także
lodołamanie na Wiśle. Interesujące
są wypi-sy z dawnych kronik i prasy dotyczące ekstremalnych sy-

tuacji pogodowych w Polsce czy
też historia statku „Tczew”, który
przez kilka tygodni przebywał
w okowach lodu na pełnym morzu. Z myślą o najmłodszych
zwiedzających został stworzony
kącik z książeczkami i ilustracjami o zimowej tematyce. Całość
uzupełniają eksponaty: szopka
bożonarodzeniowa autorstwa Jerzego Kamińskiego, stare narty,
sanie, łyżwy saneczkowe, kożuch.
Wystawa została okraszona
szczyptą poezji i malarstwa.
(Tekst i zdjęcie: MBP)

W środę 22 stycznia otwarta została nowa siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nowa siedziba MOPS mieści
się przy ul. 1 Maja 8, w budynku
przejętym przez miasto od PKP.
Przebudowa obiektu na potrzeby nowego użytkownika rozpoczęła się pod koniec kwietnia
2013 r. Realizował go, wyłoniony
w przetargu, Zakład Budowlany
Rafał Lehmann z Kiełpina. Koszt
inwestycji to 1,6 mln zł.
Budynek jest 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
w części z użytkowym poddaszem. Parter i piętro są dostępne
dla klientów niepełnosprawnych,
do ich dyspozycji jest winda.
Na zapleczu budynku znajduje
się parking na ok. 10 pojazdów.
Więcej o nowej siedzibie MOPS
w kolejnym numerze PM.
 Zmiany w strukturze
organizacyjnej UM
Z dniem 1 stycznia wprowadzone zostały zmiany w strukturze
organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Dotychczasowy Wydział Inwestycji został zlikwidowany, a jego
pracownicy przeszli do Miejskiego Zarządu Dróg, Wydz. Spraw
Komunalnych i Inwestycji oraz
Wydziału Budżetu i Podatków.
Z Wydz. Organizacyjnego i Kadr
wyodrębnione zostały: pion gospodarczy jako Wydz. Administracyjny, Centrum Informatyczne oraz
Biuro Rady Miejskiej. Pracownicy, którzy zajmują się przyjmowaniem deklaracji dotyczących opłat
za odpady, zostali przeniesieni
z Wydz. Spraw Komunalnych
do Wydz. Budżetu i Podatków.
Wydział Zamówień Publicznych
i Wydz. Obsługi Prawnej dodatkowo będą obsługiwały również Zakład Usług Komunalnych.
 Radna pomoże
wypełnić PIT
Radna miasta Gertruda Pierzynowska, udziela bezpłatnej pomocy w wypełnianiu rocznych
zeznań podatkowych za 2013 r. –
PIT 36, 37.
Radna zaprasza w każdy
czwartek, od 23 stycznia do końca kwietnia w godz. 16.00-17.00 do
Spółdzielczego Domu Kultury Suchostrzygi (ul. Żwirki 49).
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Jak szkoły i przedszkola w Tczewie

R

ok 2013 był kolejnym rokiem selektywnej zbiórki odpadów
w tczewskich jednostkach oświatowych. Proces edukacyjny
w tym zakresie był wspomagany przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego.
Zebrane selektywnie odpady są ponownie przetwarzane i wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów użytkowych.
Kontynuowane były następujące programy i konkursy związane
z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów:
• Moje miasto bez odpadów,
• Recykling w mojej szkole,
• Zielone zakupy
• Konkurs Zakręcone – Odkręcone
• Konkurs Lider segreguje odzyskuje – rozliczenie czerwiec 2014 r.
oraz
• szkolenia dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych oraz gimnazjum
W programach uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów, z dużym zaangażowaniem nauczycieli i rodziców.

Moje miasto bez odpadów
W XII edycji programu Moje miasto bez odpadów, którego celem
było odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości papieru, butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych. Przekazano do recyklingu łącznie 71,7 ton surowców
wtórnych.
Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskała Szkoła Podstawowa nr 12, tj. 22,4 kg na ucznia (wykres nr 1). Natomiast w zbiórce
plastiku (butelek typu PET) – Szkoła Podstawowa nr 7, która osiągnęła wynik 2,8 kg na ucznia (wykres nr 2).

Konkurs Zakręcone – Odkręcone
W X edycji konkursu, którego celem było zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek z butelek plastikowych typu PET, odzyskano 5,7 mln szt. nakrętek plastikowych. Odpady plastikowe – butelki zajmują dużą objętość i zachodzi potrzeba wyrobienia nawyku odkręcania
nakrętek plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem. Umożliwia to zmniejszenie ich objętości przez zgniecenie.
Ze szkół najwyższy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa nr 5, tj.
3,2 kg zebranych nakrętek przez ucznia (wykres nr 3). Natomiast pośród przedszkoli najwięcej nakrętek w przeliczeniu na jedno dziecko
uzbierało Przedszkole „Jarzębinka”, tj. 16,5 kg (wykres nr 4).
W 2013 r. dzięki konkursowi Zakręcone – Odkręcone odzyskano
16,2 ton plastikowych nakrętek.

Recykling w mojej szkole

W ramach XI edycji programu Recykling w mojej szkole zbierano niebezpieczne odpady dla środowiska tj. baterie i kartridże. Zebrano
1,065 ton baterii i 0,227 ton kartridży. Zebrane odpady przekazano do utylizacji.
W zbiórce baterii rywalizacja wyglądała następująco:
W grupie szkół, najwięcej baterii zebrało Gimnazjum nr 3 – 278
kg, SP nr 2 – 201 kg, SP nr 8 – 167 kg. Udział w programie brało
również Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne „Jodełka”, które zebrało 75 kg baterii.
Szkoła Podstawowa nr 7 uzbierała 127 kg kartridży, a Gimnazjum
nr 3 – 100 kg kartridży.
Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach
i konkursach uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2
(wykres nr 5).
Wśród przedszkoli najlepsze wyniki w selektywnej zbiórce odpadów uzyskały: Przedszkole „Fantazja”, Przedszkole „Chatka Puchatka”, Przedszkole „Jarzębinka”, Przedszkole nr 8, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia (wykres nr 6).
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa w sposób selektywny zebrały 89,2 ton surowców wtórnych.
Potwierdzeniem dużej efektywności selektywnej zbiórki makulatury,
plastiku, baterii i kartridzy w jednostkach oświatowych na przestrzeni
kilku lat jest wykres nr 7. W roku 2013 zebrano o 5 ton więcej surowców
wtórnych niż rok wcześniej oraz aż o 39 ton więcej niż w 2009 roku.
Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom za duże zaangażowanie w zbiórkę surowców przeznaczonych do odzysku i recyklingu.
Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do udziału w selektywnej zbiórce odpadów w 2014 roku.
Wykres nr 7
Efekt selektywnej zbiórki odpadów w jednostkach
oświatowych Tczewa w latach 2009–2013
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84

89

71
50

53

2009

2010

2011

2012

2013

Rok

Środowisko • 17

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Styczeń 2014

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83–110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 531 76 41, www.pee.tczew.pl, e–mail: pee@um.tczew.pl

segregowały odpady w 2013 r.
Wykres 1
Moje Miasto bez Odpadów 2013 r.
Miastowbez
2013r.
Waga zebranej"Moje
makulatury
kg Odpadów"
na jednego- ucznia
Waga zebranej makulatury [kg na 1 ucznia]

Wykres 2
Moje Miasto bez Odpadów 2013 r.
Waga zebranego plastiku w kg na jednego ucznia

32,00
28,00
24,00
20,00
16,00
12,00
8,00
4,00
0,00

6

22,4
15,5

4

17,1

15,7
8,5

7,9

2

6,3

4,3

2,9

0,3

0,1

0

0,1

1,4

0,6

0,3

0,0

0,1

Wykres nr 4
Konkurs Zakręcone–Odkręcone 2012 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na jedno dziecko
24,0

5,0
4,5

20,0

4,0

3,2

3,5
3,0
2,0

2,0

2,0

2,3

0,5

12,0

9,0

8,0

1,5

1,5

16,5

16,0
2,5

2,4

2,5

0,5

1,3

1,2

1

Wykres 3
Konkurs Zakręcone–Odkręcone 2013 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na jednego ucznia
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Wykres nr 5
Zbiórka surowców wtórnych w 2013 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie w kg
na jednego ucznia

Wykres nr 6
Zbiórka surowców wtórnych w 2013 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie w kg
na jedno dziecko
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Sceny z życia miasta

ferie zimowe

czych miasta szereg atrakcji i niespodzianek. Każde z Was znajdzie pasjonujące zajęcia dla siebie. Chcesz
wypocząć – przyjdź do nas... – tymi
słowami zachęcano do udziału
w zimowiskach zorganizowanych
przez miejskie instytucje w 1978
roku. Program Nieobozowej Akcji
„Zima’78” był nader bogaty. Uczestnicy mogli wybierać wśród zajęć teatralnych, filmowych, plastycznych,
muzycznych i oczywiście sportowych, takich chociażby, jak: mała
szkółka aktorska, błyskawiczne konkursy recytatorskie, kręcimy film, tworzenie strojów na bal
karnawałowy, fantazje malarskie,
z aparatem za pan brat, przyspieszona nauka fotografowania i obróbki fotograficznej, sport i rekreacja na wesoło, nauka pływania,
turnieje tenisa, zabawy na śniegu,
konkursy tańca, rozśpiewane ferie,
zimowy festiwal piosenki. Na tym
jednak nie koniec. W planach był
wyjazd do Teatru „Miniatura”, Zimowy Festyn Rekreacyjny, Przygoda z Filmem, prawdziwy kulig
i Wielki Bal Karnawałowy w „Kolejarzu”. Organizatorzy zimowisk
– to: Dom Kultury Kolejarza, klub
„Starówka”, Osiedlowy Dom Kultury „Śródmieście II”, klub „Polmo”
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Jednak nie zawsze było tak
barwnie. Na przykład w styczniu 1981 roku Komenda Hufca
ZHP w Tczewie ubolewała nad
brakiem funduszy na zorganizowanie zimowisk z dożywianiem.
Zaplanowano jedynie kurs dla
funkcjonariuszy z drużyn harcerskich oraz gry i zabawy na
śniegu. Z wypowiedzi przedstawiciela Wydziału Oświaty
i Wychowania w Tczewie, Jerzego Ulanowskiego, wynikało,
że zimowisko dla 26 dzieci zorganizuje Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny. Klub „Polmo”
zaplanował kolonie w Tleniu
dla 50 dzieci, a władze miejskie
– zimowisko dla dzieci pracowników oświaty. W trosce o rozwój
fizyczny miały odbywać się zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym przy ul. Czyżykowskiej oraz Szkole Podstawowej
nr 1 na Czyżykowie.
Na podstawie:
Gabryszak Z., Jakie będą ferie zimowe?, „Głos Wybrzeża”, 1981, nr 11.

Wydział Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Tczewie, Nieobozowa Akcja „Zima’78”. Program imprez w dniach 23.01-4.02.78 r.,
Tczew 1978.

M. K.
Sekcja Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie
ul. J. Dąbrowskiego 6
pn.–pt. 11:00–17:00
śr. 10:00–15:00
tel. 58 531–36–37 wew. 19

Zdjęcia 1–3:
Uczestnicy Nieobozowej Akcji „Zima’78”

Fotografie pochodzą z kroniki Klubu Miedzyspółdzielnianego „Starówka”.
Kronika znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

czniowie Szkół Podstawowych!
U
W czasie ferii czeka na Was w
placówkach kulturalno-wychowaw-
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22 lutego

Bitwa o Tczew – inscenizacja historyczna
Fabryka Sztuk serdecznie zaprasza na inscenizację historyczną
bitwy o Tczew z 1807 roku, która odbędzie się 22 lutego.
apraszamy wszystkich mieszZ
kańców naszego miasta i Kociewia oraz turystów spoza nasze-

go regionu na żywą lekcję historii.
W sobotę, 22 lutego, wehikuł czasu Fabryki Sztuk zabierze nas
w okres wojen napoleońskich
z początku XIX wieku. Będziemy
świadkami śmiertelnych zapasów
Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte, która spróbuje odbić Tczew
z rąk pruskich. W widowiskowej bitwie, która rozpocznie się o godzinie
14.00 w okolicach murów miejskich
przy ul. Ogrodowej, weźmie udział

około stu rekonstruktorów, dramaturgię zmagań wojennych podkreślą efekty pirotechniczne. Wcześniej, od godziny 12.30, nasi goście
będą mogli zwiedzić obóz wojskowy
z 1807 roku, w którym dokładnie
będzie można zapoznać się z uzbrojeniem i umundurowaniem żołnierzy sprzed ponad dwustu laty.
W czasie trwania całości inscenizacji o życiu żołnierskim i bitwie o Tczew z 1807 roku opowiadać będzie dr Andrzej Nieuważny
specjalizujący się w okresie wojen
napoleońskich.

Serdecznie zapraszamy !
Wstęp wolny !

Czas na łyżwy
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na lodowisko
„Biały orlik” przy Szkole Podstawowej nr 11.

w punkcie ostrzenia. Podczas ferii
zimowych, w godz. od 9.00 do 13.30
dzieci, młodzież oraz studenci za
okazaniem legitymacji szkolnej
i studenckiej – wstęp bezpłatny.
Cennik (nie zmienił się od ubiegłego roku).
1. 1 godz. wstępu – 3 zł/2zł
(ulgowy)
2. wypożyczenie 1 pary łyżew/1
godz.– 3 zł

3. ostrzenie łyżew – 4 zł
4. grupy zorganizowane/1 godz.
– 150 zł*
5. wypożyczenie kasku – 3 zł
* możliwość upustu do 50% dla
grup zorganizowanych, grupy
do 40 osób,
* bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów.
Lodowisko czynne jest codziennie
w godz. 10.00-20.00 (wejście o pełnej godzinie, czas jazdy – 45 min.).

W dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku, do godz. 13.30
lodowisko jest zarezerwowane
dla szkół. Od godz. 13.30 do 20.00
jest ogólnodostępne, a w soboty
i niedziele mogą z niego korzystać
wszyscy od godz. 10.00 do 20.00.
Szczegóły na www.tcsir.tcz.pl

Maturzyści zatańczą na ulicach Tczewa

Po raz pierwszy maturzyści zatańczą poloneza na ulicach Tczewa. Impreza jest pomysłem
tegorocznych maturzystów z Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie, którzy mają nadzieję, że na stałe wpisze się w tradycje miasta.
Trasa poloneza ma prze- błockiego i starostę Józefa
olonez w wykonaniu maturzystów ze szkół ponadgimnazjal- biegać od parkingu przy ul. Puczyńskiego. Po oficjalnym
nych z powiatu tczewskiego od- Ogrodowej, wzdłuż ul. J. Dą- powitaniu na rynku odbędzie
będzie się 5 lutego o godz. 12.00. browskiego, ul. Mickiewicza się krótki koncert kapeli młoWezmą w nim udział uczniowie i kończyć się na placu Hallera. dzieżowej z Uniwersyteckiego
wszystkich szkół ponadgimnazjal- Tegoroczni maturzyści przywi- Katolickiego Liceum Ogólnonych z Tczewa. Łącznie organiza- tani tam zostaną przez prezy- kształcącego. Czas zakończetorzy spodziewają się ok. 400 osób. denta Tczewa Mirosława Po- nia imprezy około godz. 13.00.

P

Luty

Z kalendarza imprez

Inscenizacja „Bitwy o Tczew 1807 roku” sobota 22 lutego:
Godz. 12.15 – przemarsz wojsk Godz. 12.30 do 13.45 – obóz wojs- Godz. 14.00 do 14.50 – insceninapoleońskich i pruskich z Fab- kowy, pokazy musztry, prezentazacji bitwy o Tczew z 1807 roku
ryki Sztuk (ul. 30 stycznia 4 ) na cja oddziałów biorących udział
– okolice murów miejskich przy
plac Hallera.
w inscenizacji – plac Hallera.
ul. Ogrodowej.

bok lodowiska można wyO
pożyczyć łyżwy i kaski oraz
zadbać o swój własny sprzęt

krótko

• 12.02 – Walentynki dla seniorów, miejsce i organizator:
Spółdzielczy Dom Kultury
Suchostrzygi;
• 14.02 – Koncert zespołu
„Domowe melodie”, miejsce
i organizator: CKiS
• 25.02 – 25.03 – Malarstwo.
Magdalena Zaremba, miejsce
i organizator: Fabryka Sztuk
• 28.02 – II Turniej placówek
opiekuńczo-wychowawczych
o mistrzostwo woj. pomorskiego w piłce siatkowej, miejsce –
II LO, organizator: Centrum
Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych,
Fundacja Zielone Wzgórze;
• 28.02 – Wieczór poetycko-literacki Małgorzaty Olczak,
miejsce i organizator:
Fabryka Sztuk;
• Wystawa Gremium Malarskiego, miejsce i organizator:
Spółdzielczy Dom Kultury Suchostrzygi;
• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, miejsce i organizator:
CKiS.
TCSiR zaprasza
8.02 – Amatorska Liga Siatkówki
– hala II LO w Tczewie
22.02 – Amatorska Liga Siatkówki – hala II LO w Tczewie
Imprezy w ramach Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej :
19.02 – Gimnazjada – Siatkówka
dziewcząt – Gimnazjum nr 3
20.02 – Gimnazjada – Siatkówka
chłopców – Gimnazjum nr 3
25.02 – Gimnazjada – Piłka Ręczna dziewcząt – Gimnazjum nr 3
26.02 – Gimnazjada – Piłka Ręczna chłopców – Gimnazjum nr 3.
Zainteresowanych miejskim
kalendarzem imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych zapraszamy na
miejski portal internetowy:
www.wrotatczewa.pl (pod
zakładką WYDARZENIA).

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 14.00–16.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Zenon Drewa – w czwartki w godz. 14.00–16.00,
a 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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