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W NUMERZE

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podpisał list intencyjny dotyczący 
wdrożenia programu zwanego w skrócie biletem elektronicznym.

W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające 
ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego 
wspólnego biletu. To efekt programu, dzięki któremu powstanie regio-
nalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie 
pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska. 

TCZEW W SYSTEMIE E-BILETU
	Reforma	edukacji	–	co	

zmieni	się	w	Tczewie

	W	2016	r.:	mniej	urodzeń,	
więcej	ślubów

	Ruszył	Budżet		
Obywatelski	2017

	Maturzyści	zatańczyli		
poloneza

	Centrum	Usług	Wspólnych	
rozpoczęło	działalność

	Spalasz	śmieci	–		
skontroluje	cię	Straż	Miejska

	Sukces	młodych		
scenarzystów	z	Tczewa
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Ilu nas jest?
2 stycznia  br. w Tczewie zameldowanych było 58 050 osób, w tym 
56 604 na pobyt stały i 1446  na pobyt czasowy. Od początku grudnia 
2016 r. ubyło 78 osób.

XXVI SESJA
Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

26 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i.	 Część	pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 22 grudnia 

2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń 

2017 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie 

od 22 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

ii.	 Część	druga:
7. Przedstawienie protokołu nr 3/2016 z kontroli przeprowadzonej 

przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Straży Miejskiej 
w Tczewie pn. „Realizacja zadań ujętych w § 10 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie”.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą 

nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszka-
niowe, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego,

8.2 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 
2017 rok,

8.3 skargi na działalność Prezydenta Miasta,
8.4 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na 

realizację programów zdrowotnych,
8.5 wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Tczew,

8.6 projektu dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę 
Miejską Tczew do nowego ustroju szkolnego.

9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.).

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
toMasz tobiańsKi
Ma 43 lat. Jest żonaty (żona Hanna), ma dwie córki 
– Zofię oraz Marię.
W Radzie Miasta pracuje trzecią kadencję, z ramie-
nia Porozumienie na Plus. Reprezentuje osiedle 
Czyżykowo okręg nr 22. W Radzie Miejskiej jest 
przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Kul-
tury Fizycznej  oraz  członkiem Komisji Finansowo-
Budżetowej. Jest członkiem komisji zajmujących 
się przyznawaniem nagród za osiągnięcia sporto-
we oraz zasiłków i stypendiów szkolnych.
Wykształcenie: studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Eko-
nomii w zakresie „Zarządzanie jednostką edukacyjną w warunkach 
Jednolitego Rynku Europejskiego”, Podyplomowe Studium Trenerskie 
– „Trener II Klasy w piłce nożnej”, magister wych. fizycznego w zakresie 
rekreacji ruchowej.
Od 21 lat pracuje jako nauczyciel wych. fizycznego w tczewskich szko-
łach. Jest dyrektorem Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, inicja-
torem wielu akcji charytatywnych, imprez kulturalno-sportowych.
Jako radny złożył kilkadziesiąt interpelacji i wniosków, zabiegając o 
poprawę bezpieczeństwa, nowe inwestycje, edukację, kulturę i sport. 
Ceni sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
Dla Czyżykowa został „liderem” w pozyskiwaniu środków w ramach 
„budżetu obywatelskiego”. Powstały nowe parkingi, miejsca posto-
jowe, zmodernizowano chodniki, powstało nowe oświetlenie i wiele 
innych drobnych działań, które ułatwiają codzienne życie, m.in. po-
ręcze przy schodach, dodatkowe kosze, ławeczki itp.
Pracując w Radzie Miejskiej chciałby, aby mieszkańcy żyli w pięk-
nym, bezpiecznym mieście przyjaznym wszystkim, propagowany był 
zdrowy styl życie poprzez organizację masowych imprez sportowych 
(biegi, rajdy rowerowe itp.), powstawały nowe obiekty rekreacyjne i 
sportowe (osiedlowe place zabaw, stadion lekkoatletyczny, boiska 
wielofunkcyjne), odbywało się więcej imprez kulturalnych, wyrówna-
ne były szanse dostępu do nauki dla dzieci i młodzieży, pozyskiwane 
były unijne środki na lokalne inwestycje.
Czas wolny najchętniej spędza w gromie rodzinnym, na świeżym 
powietrzu nad jeziorem. Hobby to sport, przede wszystkim piłka 
nożna, bieganie.
Kontakt: adres e-mail ttobianski@wp.pl, telefon kontaktowy 502-454-754

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Augustyn zapraszają na uroczystości z okazji Dnia Tczewa 
– 30 stycznia.
11.00 – Uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Tczewa w kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża św.  
12.15 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej w CKiS przy ul. Wyszyńskiego 10.

Program	uroczystej	sesji:
	Otwarcie sesji i powitanie gości.
	Wystąpienie okolicznościowe
	Prezentacja
	Wręczenie wyróżnienia Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (otrzy-

mają je prof. Grzegorz W. Kołodko i prof. Jan Strelau)
	Wręczenie medalu „Pro Domo Trsoviensi” (otrzymają je: Eleonora 

Lewandowska, Zygfryd Liban i Ryszard Lidzbarski)
	Wręczenie nagrody „Tczewianin Roku 2016”
	Wręczenie wyróżnienia Rady Programowej KKE „Pierścień Mech-

tyldy” 
	Zakończenie sesji.

Dzień tczewa
30 stycznia świętujeMy

Kazimierz Ickiewicz, nauczyciel, regionalista, historyk, 
profesor oświaty, radny,  został wyróżniony najwyż-
szym odznaczeniem regionalistów – Medalem Sto-
lema. To wyróżnienie nazywane Pomorskim Noblem 
jest przyznawane od blisko 50. lat przez Klub Studen-
cki Pomorania. Wśród dotychczasowych laureatów są 
m.in.: noblista Günter Grass, najlepszy polski historyk 
średniowiecza profesor Gerard Labuda, pisarka Anna 
Łajming, oraz ksiądz Bernard Sychta.

Medal dla K. Ickiewicza to dopiero czwarty w historii 
dla osób z Kociewia, po ks. Bernardzie Sychcie, Annie Łajming i Romanie 
Klimie. Wręczenie Medalu Stolema odbyło się 13 grudnia w Ratuszu 
Staromiejskim w Gdańsku.

MeDal stoleMa Dla K. icKiewicza 
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liczba zarejestrowanych uro-
dzeń: 975 (dla porównania: 2015 
r. – 1032, 2014 r. – 1086), w tym 
493 dziewczynki i 482 chłopców
– najpopularniejsze imiona na-

dawane dziewczynkom to: 
Lena, Zuzanna, Julia

– najpopularniejsze imiona 
nadawane chłopcom to: Szy-
mon, Jakub, Filip

– imiona obce, rzadko nada-
wane: Milan, Nicol, Samanta, 
Stella, Kevin.

liczba zawartych małżeństw: 
388, w tym 167 cywilnych i 221 
konkordatowych (dla porów-
nania: w 2015 r. – 358, 2014 r. 
– 402)
– najmłodsi małżonkowie: pan-

na młoda – 18 lat, pan młody 
– 21 lat

– najstarsi małżonkowie: pani: 
74 lata, pan 71 lat

– największa różnica wieku po-
między małżonkami: 30 lat 
(pani 35 lat, pan 65 lat).

jubileusze 50, 55, 60, 65, 70-le-
cia pożycia małżeńskiego obcho-
dziły łącznie 133 pary (w 2015 r. 
– 164, w 2014 r. – 163), w tym:
– 50-lecie – 74 pary
– 55-lecie – 32 pary
– 60-lecie – 21 par
– 65-lecie – 5 par
– 70-lecie – 1 para.
1 osoba świętowała 100. urodziny.
Zgony: 836 osób (w 2015 r. – 850, 
w 2014 r. – 797)
liczba mieszkańców tczewa 
(dane na 2.01.2017): 58 050 osób
– pocz. 2016 r.: 58 431
– pocz. 2015 r.: 58 706
– pocz. 2014 r.: 59 028
– pocz. 2013 r.: 59 254.

W 2020 r. na terenie wojewódz-
twa pomorskiego osoby korzy-
stające ze środków komunikacji 
zbiorowej pojadą na podstawie 
jednego wspólnego biletu. To 
efekt programu, dzięki któremu 
powstanie regionalny, ujedno-
licony system poboru opłat za 
przewozy w transporcie pasa-
żerskim oraz jednolita informacja 
pasażerska. 
4 stycznia w Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku odbyło się 
uroczyste podpisanie listu inten-
cyjnego oraz deklaracji przystą-
pienia do programu „Wdrożenia 
na obszarze woj. pomorskiego 
wspólnego dla wszystkich organi-
zatorów transportu, operatorów i 
przewoźników – systemu poboru 
opłat za przewozy w transporcie 
zbiorowym oraz jednolitej in-
formacji pasażerskiej” czyli tzw. 
biletu elektronicznego.
Dokumenty podpisali m.in.  mar-
szałek woj. pomorskiego Mie-
czysław Struk, przedstawiciele 
samorządów Gdańska, Gdyni, So-
potu, Wejherowa, Tczewa, Staro-
gardu Gd., Słupska, Chojnic, Ustki 
oraz Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk – Gdynia – Sopot, Me-
tropolitalnego Związku Komuni-
kacyjnego Zatoki Gdańskiej, PKP 
SKM w Trójmieście, Przewozów 
Regionalnych. Jak podkreślono, 
system jest otwarty, więc liczba 
partnerów może się zwiększyć.
Wdrożenie programu nastąpi 
w 2020 roku, a jego szacowany 
całkowity koszt wynosi 55 mln 
zł (bez kwot na wyposażenie 
autobusów przewoźników pry-
watnych). 

tczew w systeMie biletu eleKtRonicznego

Naczelnym celem uruchamiane-
go programu jest wdrożenie na 
obszarze województwa pomor-
skiego wspólnego dla wszyst-
kich organizatorów transportu i 
przewoźników – systemu poboru 
opłat za przewozy w transporcie 
pasażerskim oraz jednolitej infor-
macji pasażerskiej. 
Szczegółowe	cele	programu:			
– uproszczenie procedur zakupu 
biletów jednorazowych, okreso-
wych, łączonych w komunikacji 
pasażerskiej;
– niskokosztowe zwiększenie sie-
ci i kanałów dystrybucji wszyst-
kich rodzajów biletów;
– wprowadzenie pełnej możli-
wości precyzyjnego rozliczania 
przychodów z opłat pomiędzy 

poszczególnych organizatorów, 
operatorów i przewoźników; 
– umożliwienie pozyskiwania 
danych dotyczących przewozów 
przydatnych dla organizatorów, 
m.in. na temat potoków pasa-
żerskich, położenia pojazdów w 
danej chwili itd.;
– wprowadzenie zintegrowanej 
informacji pasażerskiej, dostęp-
nej na całym obszarze objętym 
integracją.

Dzięki wprowadzeniu systemu, 
pasażerowie uzyskają możliwość 
realizowania podróży na podsta-
wie jednolitego, zintegrowanego 
biletu elektronicznego – w do-
wolnych relacjach i przy wyko-
rzystaniu środków transportu 
dowolnych przewoźników. 

Prezydent Mirosław Pobłocki podpisuje list intencyjny (obok prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek  i wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak)

• przygotowanie organiza-
cyjne programu – do 28 
kwietnia 2017 r.

• przygotowanie architektury 
systemu – do 6 październi-
ka 2017 r.

• przetarg na pilotaż – do 7 

grudnia 2018 r.
• budowa i wdrożenie syste-

mu pilotażowego – do 5 
maja 1919 r.

• budowa i wdrożenie syste-
mu centralnego – pierwsza 
połowa 2020 r.

Proponowany harmonogram wprowadzenia e-biletu (wstępne 
założenia):

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki podpisał list intencyjny 
dotyczący wdrożenia programu 
zwanego w skrócie biletem elek-
tronicznym. System ma zacząć 
obowiązywać w 2020 r.

Rok 2016 – ile urodzeń, 
ile zgonów
Mniej urodzeń i mniej zgonów, ale 
więcej zawartych małżeństw zare-
jestrował w ubiegłym roku Urząd 
Stanu Cywilnego w Tczewie.

Wnioski dotyczą m.in. budowy 
i rozbudowy placów zabaw, 

remontu chodników, inwestycji 
w Parku Miejskim (rozbudowa 
ścieżki zdrowia i utworzenie edu-
kacyjnej ścieżki dendrologicznej), 
iluminacji świątecznych, budowy 
boiska do gry w siatkówkę, mo-
dernizacji skoczni do skoku w dal 
(przy SP 12), budowy ścieżki ro-
werowej, budowy zatoczek par-
kingowych, uzupełnienia wypo-
sażenia terenów rekreacyjnych, 
montażu ławeczek, leżaków, 

buDżet obywatelsKi 2017 – wpłynęło 40 wniosKów
przygotowania dokumentacji 
na przebudowę ulicy.
Liczba wniosków z poszczegól-
nych okręgów:
– Okręg nr 1 – (Os. Staszica i Za-

torze – 87 tys. zł) – 1
– Okręg nr 2 – (część Os. Sucho-

strzygi – 110 tys. zł) – 5
– Okręg nr 3 – (część Os. Sucho-

strzygi – 42 tys. zł) – 3
– Okręg nr 4 – (część Os. Sucho-

strzygi – 79 tys. zł) – 3
– Okręg nr 5 – (Os. Prątnica – 51 

tys. zł) – 1

– Okręg nr 6 – (Os. Bajkowe, Pio-
trowo, Kolejarz, Strzelnica – 84 
tys. zł) – 6

– Okręg nr 7 – (Nowe Miasto, 
część Os. Garnuszewskiego 
– 110 tys. zł) – 0

– Okręg nr 8 – (część Os. Garnu-
szewskiego – 83 tys. zł) – 8

– Okręg nr 9 – (Stare Miasto 
– 127 tys. zł) – 4

– Okręg nr 10 – (os. Za Parkiem, 
część Os. Czyżykowo – 103 
tys. zł) – 2

– Okręg nr 11 – (Os. Witosa, Jabło-

niowe, Bema – 68 tys. zł) – 4
– Okręg nr 12 – ( część Os. Czy-

żykowo – 56 tys. zł.) – 3.
Do 17 lutego nastąpi weryfikacja 
zgłoszonych projektów, a do 27 
lutego ogłoszona zostanie lista 
projektów pozytywnie zweryfi-
kowanych. Od 28 lutego do 15 
marca będzie czas na głosowanie. 
Do 4 kwietnia nastąpi losowanie 
tych projektów, na które złożono 
tę samą liczbę głosów. Do 6 kwiet-
nia – nastąpi ogłoszenie wyników 
Budżetu Obywatelskiego.

W piątek 13 stycznia minął termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Wpłynęło 40 wniosków.
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Taką decyzję podjęła Rada 
Miejska w Tczewie podczas 

ostatniej w 2016 r. sesji. Oficjalne 
nadanie honorowego obywatel-
stwa odbędzie się w Dniu Tcze-
wa – 30 stycznia 2017 r. podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w 
Tczewie.

Rada Miejska postanowiła na-
dać Grzegorzowi Kołodce ho-
norowe obywatelstwo Tczewa 
w uznaniu za etycznie wzorową 
postawę oraz promocję miasta 
Tczewa w dziedzinie ekonomii, 
gospodarki i polityki społecznej.

Z wnioskiem o przyznanie wy-
różnienia wystąpiła społeczność 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Tczewie oraz Towarzystwo Przy-
jaciół LO im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Tczewie.

Profesor Grzegorz Kołodko uro-
dził się w Tczewie. Tutaj ukończył 
szkołę podstawową i średnią. Od 
1989 roku jest profesorem zwy-
czajnym. W latach 80-tych był 
doradcą prezesa NBP, pracował 
w Światowym Instytucie Badań 
Rozwoju Gospodarczego ONZ w 
Helsinkach. Jako profesor nauk 
ekonomicznych jest autorem 

Podjęta 22 grudnia uchwała 
w sprawie zwolnień przed-

siębiorców z podatku od nie-
ruchomości na terenie miasta 
Tczewa w ramach pomocy de 
minimis jest programem po-
mocowym przewidującym 
udzielanie pomocy de minimis 
w oparciu o Rozporządzenie 
Komisji Europejskiej z 2013 r. 
Uchwała ma na celu umożli-
wienie stosowania zwolnień w 
podatku od nieruchomości od 
nowo wybudowanych budyn-
ków i budowli, rozbudowanych 
budynków lub budowli i nowo 
nabytych gruntów, budynków 
i budowli przeznaczonych do 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

profesorowie strelau i Kołodko Honorowymi obywatelami tczewa

teoretycznego nurtu ekonomii 
zwanego jako Nowy Pragma-
tyzm. Obecnie jest wykładowcą 
Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie i kieruje Centrum 
Badawczym Transformacji, Inte-
gracji i Globalizacji – TIGER. 

Prof. jan strelau otrzyma ho-
norowe obywatelstwo Tczewa w 
dowód uznania za etycznie wzo-
rową postawę i promocję miasta 
Tczewa w dziedzinie psychologii. 
Z wnioskiem o przyznanie wy-

różnienia wystąpiło Koło Miejskie 
Platformy Obywatelskiej Tczew. 

Profesor Jan Strelau urodził się 
w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Dzieciństwo i młodość spędził 
w Tczewie. W 1958r. ukończył 
psychologię na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był organizato-
rem i kierownikiem pierwszej w 
Polsce Katedry Psychologii Róż-
nic Indywidualnych. Od 1984r. 
twórcą i kierownikiem Interdy-
scyplinarnego Centrum Gene-

tyki Zachowania. Był pierwszym 
przewodniczącym Europejskiego 
Towarzystwa Psychologii Osobo-
wości, przewodniczył także Mię-
dzynarodowemu Towarzystwu 
Psychologii Różnic Indywidual-
nych. W latach 2002-2006 zajmo-
wał stanowiska wiceprezydenta 
Międzynarodowej Unii Nauk 
Psychologicznych oraz wicepre-
zesa Polskiej Akademii Nauk. Jest 
członkiem Europejskiej Akademii 
Nauk, członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk i człon-
kiem zagranicznym Fińskiej Aka-
demii Nauk i Literatury.

tytuł Honorowego obywatela 
Miasta tczewa otrzymali: Lech 
Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Łucja 
Wydrowska-Biedunkiewicz, ks. Sta-
nisław Cieniewicz, ks. Janusz Stani-
sław Pasierb, Alfred Schickentanz, 
ks. Piotr Wysga, prof. Kazimierz 
Denek, Zdzisław Jaśkowiak, Ro-
man Klim, Franciszek Fabich, prof. 
Józef Szajna, ks.bp.prof. dr hab. Jan 
Bernard Szlaga, Roman Landowski, 
Klaus Lohmann, Ryszard Karczy-
kowski, Jerzy Kubicki, prof. Józef 
Lisowski, Kazimierz Piechowski, 
prof. Jan Rogowski, Walenty Fa-
terkowski, Zenon Odya, ks. Antoni 
Dunajski, Kazimierz Zimny.

Prof. Grzegorz Kołodko podczas otwarcia wystawy „tczew – 
zapamiętani i znani” na Bulwarze Nadwiślańskim (czerwiec 2016 r.) 

zwolnienia z podatku od nieruchomości

tczew wspiera przedsiębiorców

Podjęcie uchwały jest działaniem 
zmierzającym do wspomagania 
przedsiębiorczości, ofertą dla 
przedsiębiorstw, które chcą za-
inwestować w naszym mieście, 
tworzyć nowe miejsca pracy i 
prowadzić działalność gospo-
darczą. 

Okres zwolnienia od podatku od 
nieruchomości wynosi 3 lata.

Zwolnienie z podatku przyzna-
wane jest na wniosek przedsię-
biorcy. Zwolnienia z podatku od 
nieruchomości nie stosuje się do: 
gruntów, budynków i budowli za-
jętych w całości lub w części na: 
działalność developerską, ban-
kową, finansową lub ubezpiecze-
niową, telekomunikacyjną, zwią-
zaną z dystrybucją i przesyłem 

energii, stacji paliw, handlową 
oraz na działalności, w których 
całość lub część powierzchni wy-
najmowana jest przez podatnika 
innym podmiotom; podatników, 
którzy na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew zalegają z zapłatą podat-
ków, opłat oraz innych należności 
publicznoprawnych; podatników, 
wobec których toczy się postę-
powanie likwidacyjne, upadłoś-
ciowe lub naprawcze. 

Regulacje zawarte w uchwale 
skutkować będą wzrostem do-
chodów z tytułu podatku od 
nieruchomości w późniejszych 
latach z uwagi na fakt, iż przy-
pis podatku od nieruchomości 
korzystających ze zwolnienia na 
mocy uchwały pojawi się po raz 

pierwszy po upływie okresu zwol-
nienia (nowe inwestycje). Jed-
nocześnie na skutek utworzenia 
nowych miejsc pracy zwiększą 
się wpływy do budżetu miasta 
z tytułu udziału we wpływach z 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

Już w 2014 r. Rada Miejska w Tcze-
wie podjęła podobną uchwałę, 
ale ograniczającą ulgi jedynie do 
właścicieli tych nieruchomości 
na Starym Mieście, gdzie prowa-
dzona była działalność gastrono-
miczna. Obecna uchwała dotyczy 
całego miasta i nie ogranicza się 
do gastronomii.

Uchwala została podjęta jedno-
głośnie, 20 głosami „za”.

M.M.

Tczew zwalnia od podatku od nieruchomości inwestujących przedsiębiorców – to 
decyzja podjęta przez Radę Miejską.

Prof. Grzegorz W. Kołodko oraz prof. Jan Strelau dołączą do grona Honorowych Oby-
wateli Miasta Tczewa.
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Podczas grudniowej sesji (22 
grudnia) tczewscy radni 

uchwalili jednogłośnie budżet 
Tczewa na 2017 r. Jest to budżet 
rekordowy w historii Tczewa – na 
inwestycje mamy 35 mln zł. 

Oba kluby radnych: Porozumienie 
na Plus i klub Prawa i Sprawied-
liwości były jednomyślne. – Nasz 
niepokój budziło zadłużenie bu-
dżetu, ale uspokoiły nas wyjaś-
nienia wiceprezydenta Adama 
Burczyka , poprzemy tę uchwałę 
– powiedział radny Mieczysław 
Matysiak (PiS).
– Budżet na 2017 rok można na-
zwać proinwestycyjnym i prospo-
łecznym – podkreślił radny Zenon 
drewa (PnP). – Proinwestycyjny, 
bo kwota przeznaczona na zada-
nia inwestycyjne jest największa 
w historii miasta, a prospołeczny – 
bo udało się zabezpieczyć finanse 
na niezbędną działalność społecz-
ną. Widzimy pewne zagrożenia, 
jakimi są np. czekająca nas refor-
ma edukacji, której koszty na razie 
trudno nam oszacować , pożyczki, 
które trzeba będzie spłacić, a tak-
że tempo składania projektów na 
inwestycje dofinansowywane ze 
środków unijnych. PnP ocenia 
jednak ten budżet bardzo pozy-
tywnie i życzymy prezydentowi 
i mieszkańcom jego realizacji, bo 
to oznacza rozwój Tczewa.
Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Gdańsku pozytywnie zaopiniowa-
ła projekt budżetu, bez przeszkód 
można więc było przystąpić do 
głosowania. Wszyscy obecni na sali 
radni (20 osób) głosowali za przyję-
ciem uchwały budżetowej.
– Dziękuję za jednomyślność – 
powiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Życzę nam 
wszystkim, abyśmy razem ten 
budżet zrealizowali . Budżet jest 
apolityczny, tak jak i rozwój mia-
sta jest apolityczny. Dziękuję.
Rok 2017 będzie początkiem du-
żych wydatków inwestycyjnych 
związanych z dofinansowaniem 
unijnym. Do 2020 r. z Unii ma do 
Tczewa spłynąć ponad 50 mln zł

Budżet	Tczewa	na	2017	r.
– dochody: 225 903 213 zł
– wydatki: 246 506 785 zł.

Planowany deficyt budżetu mia-
sta : 20 603 572 zł, który zostanie 
sfinansowany ze sprzedaży papie-
rów wartościowych emitowanych 
przez Gminę Miejską Tczew (19,3 
mln zł) oraz wolnych środków z lat 
ubiegłych (1 303 572 zł).

BUDżET TCZEWA nA 2017 ROk PRZYjęTY
Dochody:  226 mln zł, wydatki: 247 
mln zł, inwestycje: 35 mln zł – to 
budżet Tczewa na 2017 rok.  

najważniejsze	wydatki:
– oświata i wychowanie: 74,3 

mln zł (34,14 proc.)
– pomoc społeczna wraz z rodzi-

ną – 69 mln zł (32,79 proc.)
– gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska – 19,6 
mln zł

– administracja publiczna – 15,3 
mln zł

– transport i łączność 7,7 mln zł
– kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – 7 mln zł
– kultura fizyczna – 4,8 mln zł
– gospodarka mieszkaniowa 

– 2,9 mln zł
– bezpieczeństwo publiczne 

– 2,7 mln zł

inWeSTyCje
inwestycje	drogowe:	
– przebudowa ul. Gdańskiej i 

Jedności Narodu – 12 mln zł
– przebudowa ul. Pułaskiego 

– 1,5 mln zł
– budowa drogi dojazdowej do 

firmy Koral – 1 mln zł (doku-
mentację wykonała firma)

– budowa parkingu przy ul. 
Ściegiennego (projekt i reali-
zacja – 1 mln zł

– budowa parkingu przy ul. Jur-
go – 100 tys. zł

– rozbudowa parkingu przy ul. 
Tetmajera – 50 tys. zł

– budowa parkingu przy Urzędzie 
Miejskim – 50 tys. zł (nie jest to 
cała inwestycja, koszt całego za-
dania to ok. 1,1 mln zł)

– przebudowa i budowa chod-
ników w ciągu ulic miejskich 
– 350 tys. zł

– wykonanie dokumentacji pro-
jektowych na przebudowę ul. 
Ceglarskiej, budowę mostu 
drogowego na ul. Łąkowej, ul. 

Zygmunta Starego, Królowej 
Marysieńki, Królowej Bony, 
budowę zatok autobusowych 
– łącznie 350 tys. zł

inwestycje	rowerowe:
– budowa drogi rowerowej 

wzdłuż ul. Wojska Polskiego, 
na odcinku od skrzyżowania z 
DK91 do wiaduktu na skrzyżo-
waniu z ul. Targową – 1,1 mln zł

– przebudowa drogi rowerowej 
wzdłuż al. Zwycięstwa – 350 
tys. zł

– przebudowa drogi rowero-
wej wzdłuż ul. Armii Krajowej 
– 700 tys. zł

– budowa Wiślanej Trasy Rowe-
rowej – 630 tys. zł (inwestycja 
jest rozpisana na 3 lata, jej 
koszt to łącznie 4 mln zł.)

Rewitalizacja:	
– adaptacja budynku przy ul. 

Elżbiety 19B (na świetlicę dla 
mieszkańców) – 50 tys. zł

– budowa kładki pieszo-rowe-
rowej na Os. Zatorze, nad ka-
nałem Młyńskim – 606 tys. zł

– przebudowa istniejącego 
placu zabaw przy ul. Łąkowej 
– 100 tys. zł

– projekt modernizacji MBP 
–100 tys. zł

– dokumentacja na przebudo-
wę budynku przy ul;. Podgór-
nej 8 – 20 tys. zł

– dokumentacja na przebudo-
wę układu drogowego na os. 
Zatorze – 30 tys. zł

(do 2020 r. na rewitalizację mia-
sto przeznaczy 15,5 mln zł)

Oświata:
– budowa sali gimnastycznej 

przy SP 8 – 3 715 000 zł
– termomodernizacja budynku 

SP 10 – 841 tys. zł (dokończe-

nie inwestycji, która rozpoczę-
ła się w 2016 r.

– termomodernizacja budynku 
SSP 2 – 2 056 000 zł

– termomodernizacja budynku 
Gimnazjum nr 3 – 2 450 000 zł 
(zadanie będzie realizowane 
w latach 2017–2018, łączna 
kwota to ok. 5,5 mln zł)

Rekreacja	i	wypoczynek:	
– zagospodarowanie terenu re-

kreacyjno–sportowego przy 
ul. Andersena na Os. Bajko-
wym – 400 tys. zł

– zagospodarowanie terenu zie-
lonego na os. Staszica – 400 
tys. zł

– wymiana urządzeń zabawo-
wych na miejskich placach 
zabaw (m.in. na Bulwarze 
Nadwiślańskim – 350 tys. zł

inne:
– budżet obywatelski – 1 mln zł
– zakup sceny – 250 tys. zł
– budowa kanalizacji deszczo-

wej odprowadzającej ścieki z 
os. Prątnica – 400 tys. zł

– wykup nieruchomości przy ul. 
Gdańskiej oraz wypłata od-
szkodowań przy ul. Jedności 
Narodu

– modernizacja monitoringu 
wizyjnego

– modernizacja Amfiteatru 
Miejskiego(inwestycja wiąże 
się z powrotem do amfiteatru 
letnich imprez plenerowych, 
w tym roku prace będą po-
legały głównie na wymianie 
krzesełek)

dotacja	dla	powiatu:	
– powiatowe inwestycje drogo-

we – 1 mn zł.
M.M.
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Maturzyści zatańczyli na ulicach 
miasta już po raz czwarty. W tym 
roku w imprezie wzięli udział 
uczniowie z pięciu szkół ponad-
gimnazjalnych w Tczewie: z Uni-
wersyteckiego Katolickiego LO, I i 
II LO w Tczewie, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Odzieżowych oraz 
Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Inicjatorem imprezy było Uni-
wersyteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące, a wydarzenie 
odbyło się przy wsparciu sa-
morządów miasta i powiatu. W 
polonezie wzięło udział ok. 350  
uczniów. Maturzyści wyruszyli 
z parkingu przy ul. Ogrodowej 
wzbudzając ogromne zaintereso-
wanie przechodniów. Tanecznym 
krokiem przeszli ul. Jarosława Dą-
browskiego, rozdzielili się na ul. 
Mickiewicza i Krótkiej, by spotkać 
się na pl. Hallera. Tam na scenie 
czekali już samorządowcy mia-
sta i powiatu oraz ks. prałat Piotr 
Wysga. Wszyscy życzyli maturzy-
stom powodzenia na egzaminie 

Konkurs jest ogólnopolski, 
zgłoszono do niego 66 sce-

nariuszy. Wyróżnieni tczewianie 
to licealiści i studenci pracujący 
pod szyldem Studia Filmowego 
„Pod schodami”. Ich opiekunem 
jest Andrzej Mańkowski, reży-
ser i producent filmowy, który 
prowadzi zajęcia filmowe z 
młodzieżą w Centrum Kultury 
i Sztuki.

– Nasz scenariusz pt. SEKRETY 
znalazł się wśród laureatów wy-
branych spośród 66 zgłoszeń 
– mówi Andrzej Mańkowski. 
– SEKRETY to opowiedziana w 
duchu komedii obyczajowej 
historia kryzysu małżeńskiego 
40-latków Anny i Grzegorza 
Szulców. Gdy główni bohate-
rowie przez przypadek odkry-
wają swoje nieco wstydliwe i 
zarazem skrywane przed part-
nerem sekrety – wydaje się, że 
ich małżeństwo rozpadnie się. 
Wielkie emocje bywają jednak 
czasami jak miecz obosieczny: 

Na miejskiej stronie interne-
towej www.wrotatczewa.pl 

został zamieszczony Kalendarz 
Imprez Miejskich na 2017 r. Jest 
to zestawienie propozycji imprez 
otrzymanych od różnych organiza-
torów. Łącznie kalendarz zawiera 
blisko 230 imprez.
Zgłaszane imprezy mają różny 
charakter – od dużych plenero-
wych koncertów, poprzez spekta-
kle, wystawy, imprezy sportowe i 
rekreacyjne, szkolne aż po uroczy-
stości patriotyczne.
Kalendarz Imprez Miejskich ma 
charakter informacyjny. Wpisanie 
do niego imprezy nie oznacza 
automatycznego wyrażenia zgo-
dy na udostępnienie terenu lub 
obiektu. Jeśli dotyczy to imprez 
plenerowych, o taką zgodę należy 
się zwrócić do właściciela terenu 
– w przypadku terenów miejskich 
do Wydz. Gospodarki Mieniem 
Komunalnym UM (58 77 59 441).
Podobnie w przypadku imprez 
planowanych w obiektach CKiS 
– te kwestie będą rozpatrywane i 
negocjowane indywidualnie. Wy-
maga to złożenia do CKiS odręb-
nego pisma o wynajem sali.

suKces MłoDycH scenaRzystów z tczewa

mogą niszczyć, ale i z wielką siłą 
odbudować to, co wydawało się 
być w ruinie...

Autorami scenariusza są: Marta 
Ehlert, Marianna Jędrych, Jona-
tan Jankowski, Kacper Kalamat, 
Jędrzej Kowaliński, Paweł Kriger, 

Maciej Rząd i Paweł Bańczak.

Grupa młodych filmowców 
chciałaby zrealizować zdjęcia do 
„Sekretów” na terenie Tczewa, 
angażując do tego zawodowych 
aktorów.

M.M.

Od lewej: Paweł Bańczak, Kacper Kalamat i Paweł Kriger

Młodzi tczewianie otrzymali wyróżnienie na organizowanym 
przez Fundację Młodego Kina konkursie na scenariusz fabular-
nego filmu krótkometrażowego.

DO MATURY W RYTMIE POLOnEZA
Uczniowie klas maturalnych z 
pięciu tczewskich szkół zatańczyli 
poloneza na Starym Mieście. 

dojrzałości. Wiceprezydent Tcze-
wa Adam Burczyk przekazał ma-
turzystom upominek  – magiczne 
długopisy z napisem: „Matura na-
pisze się sama...”. 

Zakończeniem imprezy był kon-
cert Pauli Brzóski, uczennicy 
UKLO.

A za rok kolejny polonez na 

tczewskiej starówce. Już dzisiaj 
zapraszamy przyszłorocznych 
maturzystów.

M.M.
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Miejskich 2017
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Prezydent	Miasta	Tczewa	informuje,	że	
na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego	
w	Tczewie	(ii	piętro)	zostały	wywieszone:
	 wykaz	dotyczący	wydzierżawienia	

lokalu	użytkowego	o	powierzchni	
10,10	m2,	przeznaczonego	na	pro-
wadzenie	działalności	usługowej,	
znajdującego	się	w	budynku	przy	
ulicy	Chopina	13a,	posadowionym	
na	nieruchomości	gruntowej	ozna-
czonej	jako	działka	nr	595/2,	obręb	
8,	kW	nr	gd1/00016853/4;

	 wykaz	nieruchomości	gruntowej	
przeznaczonej	do	oddania	w	dzier-
żawę,	położonej	w	Tczewie	przy	ul.	
gryfa	Pomorskiego,	zabudowanej	
wiatą	 śmietnikową,	 oznaczony	
jako	część	działki	nr	275/3	obr.	5	
kW	gd1T/0016850/3;

	 wykaz	nieruchomości	gruntowej,	
oznaczonej	jako	działka	nr	752/1,	
obręb	8,	kW	nr	gd1T/00044133/6,	
o	powierzchni	1047	m2,	położonej	
w	Tczewie	 przy	 ul.	 nad	Wisłą	 6,	
zabudowanej	budynkiem	usługo-
wym,	przeznaczonej	do	oddania	
w	dzierżawę	w	celu	prowadzenia	
działalność	gastronomicznej	oraz	
obsługi	przystani	rzecznej.

3 stycznia odbyła się inauguracja 
placówki, która mieści się przy ul. 
Kołłątaja 9. 

Symbolicznym otwarciem było 
przecięcie wstęgi przez prezy-
denta Tczewa Mirosława Po-
błockiego oraz dyrektora CUW 
tomasza Bronka.

Centrum Usług Wspólnych zostało 
powołane na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Tczewie, podjętej 
we wrześniu 2016 r.

Jednostkami obsługiwanymi 
przez CUW są:

– Przedszkole nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tczewie,

– Sportowa Szkoła Podstawowa 
nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Bohaterów Wester-
platte w Tczewie,

– Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Adama Mickiewicza w Tczewie,

– Szkoła Podstawowa nr 7 im. Sta-
nisława Staszica w Tczewie,

– Szkoła Podstawowa nr 8 im. 
św. Wojciecha w Tczewie,

– Szkoła Podstawowa nr 10 z 

centRuM usług wspólnycH Rozpoczęło Działalność

Oddziałami Integracyjnymi 
im. płk. Stanisława Dąbka w 
Tczewie,

– Szkoła Podstawowa nr 11 im. 
Mikołaja Kopernika w Tczewie,

– Szkoła Podstawowa nr 12 im. 
Bronisława Malinowskiego w 
Tczewie,

– Gimnazjum nr 1 im. gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego w 

Tczewie,
– Gimnazjum nr 2 im. mjr. Hen-

ryka Sucharskiego w Tczewie,
– Gimnazjum nr 3 im. kard. Stefa-

na Wyszyńskiego w Tczewie.

Do zakresu obowiązków po-
wierzonych Centrum w ramach 
wspólnej obsługi należą zadania 
z zakresu:

Centrum Usług Wspólnych mieści się przy ul. Kołłątaja 9

To zadanie zapoczątkowało dużą 
miejską inwestycję związaną z 
rozbudową zintegrowanego wę-
zła transportowego, realizowaną 
przy wsparciu funduszy unijnych 
(w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych). Cala inwe-
stycja obejmie m.in. przebudowę 
ul. Gdańskiej, rozbudowę parkin-
gu na „węźle transportowym”, bu-
dowę ścieżek rowerowych.

Jak tłumaczy Wojciech Rytlew-
ski z Miejskiego Zarządu Dróg, 
prace mogły być realizowane w 
2016 r. dzięki oszczędnościom 
przetargowym. Dlatego też in-
westycja rozpoczęła się dosyć 
późno – wykonawca wszedł na 
plac budowy dopiero w połowie 
sierpnia. Mimo tak krótkiego cza-
su i nie zawsze korzystnych wa-
runków pogodowych, inwestycję 
udało się zakończyć w terminie. 

Jej koszt to ok. 1,6 mln zł. Wyko-
nawcą jest firma Skanska SA.

W ramach zadania wykonano:

– przebudowę skrzyżowania z 
ul. 1 Maja wraz z tarczą ron-
da; rondo zostało wykonane 
z kostki kamiennej;

RonDo pRzy ul. 1 Maja już gotowe 

Rondo to początek dużej inwestycji związanej z rozbudową 
węzła transportowego

– przebudowę chodnika na dłu-
gości ponad 1 km i szerokości 
2 m;

– budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego na odcinku ul. Jana z 
Kolna, w stronę Bulwaru Nad-
wiślańskiego. Długość ciągu 
pieszo-rowerowego wynosi 
667 m;

– przebudowę oraz budowę 
infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej w pasie dro-
gowym przebudowywanego  
I etapu inwestycji, tj. kanalizacji 
deszczowej, sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami, sieci 
teletechnicznej, przebudową 
sieci elektroenergetycznej;

– budowę oświetlenia uliczne-
go wraz z oprawami ledowy-
mi.

M.M.

– rachunkowości i sprawozdaw-
czości,

– obsługi finansowej,
– obsługi kadrowo-płacowej,
– realizowania wspólnych za-

mówień na usługi i dostawy, 
w szczególności poprzez przy-
gotowanie i przeprowadzenie 
postępowań o udzielenie za-
mówień publicznych.

Głównym celem objęcia obsłu-
gą wszystkich jednostek oświa-
towych przez Centrum Usług 
Wspólnych jest poprawa efek-
tywności wydatkowania środ-
ków publicznych w szkołach i 
przedszkolu (m.in. wspólne za-
kupy towarów i usług, realizacja 
remontów i inwestycji), dla któ-
rych Gmina Miejska Tczew jest 
organem prowadzącym, poprzez 
przejęcie obsługi rachunkowości 
i sprawozdawczości, obsługi fi-
nansowej i kadrowo-płacowej.

W CUW zatrudnionych jest 18 
osób.

M.M.

Od stycznia br. działa w Tczewie Centrum Usług Wspólnych, jednostka powołana dla obsługi finansowej placówek oświatowych,  dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Tczew.

Zakończyła się budowa ronda u zbiegu ul. 1 Maja i wiaduktów. 



Styczeń 2017 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� • Bezpieczeństwo

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

S T R A ż  M I E j S k A  
W  T C Z E W I E

• Przewieziono11 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 2 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 
3 – do miejsca zamieszkania, 3 
– do ogrzewalni w Tczewie, 3 – do 
policyjnej izby zatrzymań.
• Przeprowadzono 80 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy dzia-
łający na osiedlach Suchostrzygi i 
Bajkowym podjęli 36 interwencji 
własnych oraz 109 zleconych, na-
łożyli 7 mandatów karnych na łącz-
nie 600 zł, wystawili 24 wezwania 
dla sprawców wykroczeń oraz 18 
osób pouczyli. 

Tczewscy strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  prowadzą 
wzmożone kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych.

Na początku stycznia tczewscy 
strażnicy miejscy wyklejali plakaty 
informujące mieszkańców o obo-
wiązkach w okresie zimowym.

Mundurowi przypominają właści-
cielom nieruchomości o prawnym 
obowiązku sprzątania chodników 
oczyszczania ich z błota, śniegu 
i lodu oraz usuwania innych za-
nieczyszczeń. Obowiązki te wy-
nikają między innymi z Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz Uchwały Rady 
Miasta. Właściciele, użytkownicy, 
osoby posiadające nieruchomość 
w zarządzie, a także inne podmioty 
administrujące nieruchomościami 
zobowiązani są do utrzymania czy-
stości i porządku na chodnikach 
położonych wzdłuż nieruchomo-
ści. Uprzątnięty śnieg nie może 
utrudniać pieszym przechodzenia. 
Nie wolno go też zrzucać na jezd-
nię, najlepiej jest zsunąć śnieg na 
krawędź chodnika, gdzie nie bę-
dzie przeszkadzał ani pieszym, ani 
kierowcom. Osoby niewywiązujące 
się z nałożonych obowiązków po-
winny liczyć się z konsekwencjami. 
Strażnicy miejscy mogą pouczyć, 
nałożyć mandat w wysokości 100 
zł lub sporządzić wniosek o ukara-
nie do sądu. Trzeba jednak zazna-
czyć, że wykonanie powyższych 
czynności (obowiązków) leży także 
w interesie właścicieli nieruchomo-
ści i zarządców. W przypadku, w 
którym przechodzień, na skutek 
zaniedbania obowiązku oczyszcze-
nia chodnika, pośliźnie się na nim i 
złamie rękę, czy nogę – narażają się 
na odpowiedzialność cywilną.

strażnicy przypominają  
o obowiązku odśnieżania

Mroźna i śnieżna aura związana 
jest z różnego rodzaju utrudnie-
niami wynikającymi z niewłaś-
ciwego utrzymania stanu dróg, 
chodników i znajdujących się w 
ich sąsiedztwie nieruchomości.

stRażnicy Miejscy KontRolują bezDoMnycH

Przypominamy,	że	osoby	bezdomne	mogą	zgłaszać	się	o	pomoc	do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie ( ul. 1 Maja 8, poniedziałek, wtorek, środa i piątek 
w godz. 7.15-15.15, czwartek w godz. 8.00-16.00, tel. 777 00 20 lub 777 00 30.
Pomocy udzielają także poniższe placówki: Schronisko dla Osób Bezdomnych – Smętowo ul. Ogrodowa 
1, tel. 58/ 561 90 32; Schronisko dla Osób Bezdomnych – Malbork, ul. Rolnicza 1, tel. 55/ 273 40 65; 
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – Nowy Staw ul. Mickiewicza 32, tel. 510 262 508; Schronisko 
Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych „Agape” – Szawałd 16, tel. 510 262 494; Schronisko Stowarzy-
szenia na rzecz Bezdomnych „Agape” – Borowy Młyn, tel. 55/277 42 88; Schronisko Stowarzyszenia na 
rzecz Bezdomnych „Agape – Sztum, tel. 55/277 78 07; Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne 
„Prometeusz „ – Gdańsk, ul. Sucharskiego 1, tel. 58/ 721 53 77; Ogrzewalnia Towarzystwa im. św. Brata 
Alberta Koło Tczewskie, Tczew, ul. Orzeszkowej 6; Komenda Powiatowa Policji Tczew, ul. Kasprowicza 
2, tel. 58/530 82 22; Straż Miejska, tel. 986 Tczew, pl. Piłsudskiego 1, tel. 58/531 39 61.

Minusowa temperatura, sta-
nowi ogromne zagrożenie 

dla zdrowia i życia osób bezdom-
nych . Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej szukają osób bezdom-
nych i proponują im pomoc.  
Sprawdzają tereny ogródków 
działkowych, pustostany, zada-
szone kojce na odpady stałe i 
inne pomieszczenia stanowiące 
najczęstsze schronienia dla bez-
domnych. Wszystkim odnalezio-
nym proponują pomoc w posta-
ci przewiezienia do ogrzewalni, 
rozmawiają i namawiają do sko-
rzystania z takiego wsparcia. Nie 
wszyscy z tej pomocy chcą sko-
rzystać, twierdząc, że są w stanie 
samodzielnie przetrwać zimę. 
Powody takiej decyzji są różne, 
niestety w niektórych przypad-
kach barierą nie do pokonania 
jest rezygnacja ze spożywania 
alkoholu.

straż Miejska apeluje do 
wszystkich mieszkańców o 
informacje dotyczące prze-
bywania osób bezdomnych, 
ponieważ taka pomoc może 
niejednokrotnie uratować 

im życie. W okresie zimowym 
strażnicy będą systematycznie 
monitorować miejsca w których 
mogą przebywać osoby bezdom-
ne i informować je o możliwych 
formach uzyskania pomocy.

stRaż MiejsKa w gRuDniu 
W grudniu 2016 r. tczewska Straż Miejska odnotowała 656 interwencji, w tym 350 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli instytucji, 81 – od operatorów monitoringu, 101 zgłoszonych  przez dyżurnych 
komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 124 – to interwencje własne strażników.

Na terenie Os. Garnuszewskiego 
i Zatorza dzielnicowi podjęli 5 in-
terwencji własnych oraz 50 zle-
conych, nałożyli 1 mandat karny 
na 100 zł, wystawili 11 wezwań 
dla sprawców wykroczeń oraz 6 
osób pouczyli. 

Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.

• Usunięto 1 długo nieużytkowa-
ny samochód – z ul. Kaszubskiej 
(Fiat).

• Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monito-
ringu dotyczące: wypadku dro-
gowego (9.12), rozboju (16.12), 
uszkodzenia pojazdu (28.12).
• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 10 inter-
wencji. Nałożono 1 mandat karny 
(50 zł) za niezgodne z przepisami 
wyprowadzanie psa. Dwukrotnie 
zgłoszono do schroniska infor-
mację o psach bez opieki.
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Środowisko

Ogłoszenie

Obowiązek opracowania Progra-
mu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Miasta 
Tczewa na lata 2016–2032 wy-
nika z założeń Program Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 
2009–2032, w którym wskazano, 
że do zadań samorządu gmin-
nego należy przygotowywanie i 
aktualizacja programów usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest.

Programu opracowano w celu 
zaplanowania bezpiecznego 
dla zdrowia mieszkańców i śro-
dowiska naturalnego usunięcia 
wyrobów zawierających azbest 
z obszaru miasta do końca 2032 
roku. 

Program zakłada realizację za-
dań inwestycyjnych, zmierzają-
cych do oczyszczenia Tczewa z 
wyrobów zawierających azbest 
(usuwanie płyt azbestowo-ce-
mentowych z pokryć dachowych 
i elewacji obiektów budowla-
nych) oraz pozainwestycyjnych, 
polegających na: 

W okresie jesienno-zimowym 
każdy z nas odczuwa pogarsza-
jącą się jakość powietrza którym 
oddychamy. Straż Miejska po-
dobnie jak w roku ubiegłym 
prowadzi kontrole dotyczące 
spalania odpadów w piecach 
grzewczych i paleniskach do-
mowych. Okazuje się bowiem, 
że pomimo nieustannych apeli, 
wciąż nie brakuje osób, które 
skłonne są wrzucać do domo-
wych pieców plastikowe butelki, 
foliowe torby, elementy drewnia-
ne pokryte lakierem, stare ubra-
nia czy buty.
Każdy kto nie stosuje się do obo-
wiązujących przepisów musi 
liczyć się z konsekwencjami. 
Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, 
że kto termicznie przekształca od-
pady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny. 
Strażnik miejski może wypisać 
mandat od 20 do 500 zł.
Mundurowi na podstawie upo-
ważnienia prezydenta Tczewa w 
oparciu o art. 379 ustawy Prawo 
ochrony środowiska uprawnieni 
są do wstępu przez całą dobę na 
teren nieruchomości na której 

W styczniu Strażnicy Miejscy kon-
tynuowali kontrole dotyczące po-
siadania przez właścicieli placó-
wek handlowo-usługowych umów 
na wywóz nieczystości. 
W okresie do 12 stycznia mun-
durowi wspólnie z pracownikiem 
Wydziału Spraw Komunalnych i 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w 
Tczewie skontrolowali 74 pod-
mioty gospodarcze prowadzące 
działalność na terenie miasta. 
Podczas kontroli strażnicy na-
łożyli 10 mandatów karnych na 
właścicieli placówek. Kompe-
tencje Straży Miejskiej do kon-
troli zawierania umów i płacenia 
rachunków za wywóz śmieci 
wynikają z uchwały rady gmi-
ny (Uchwała Nr XIX/150/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
19.05.2016 r.) , która jest aktem 
prawa miejscowego. 
Uchwała taka wprowadza sto-
sowny regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy, który ustala szczegółowe 
zasady, zadania i obowiązki w za-
kresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości 
znajdujących się w gminie. 
Właściciel nieruchomości czy 
placówki handlowo-usługowej 
nie może pozbyć się odpadów 
komunalnych i nieczystości w 
sposób inny niż w ustawie jest 
wskazany, to jest przez zawarcie 
umowy o świadczeniu usług (w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych), zapłacenie za ich 
wykonanie i udokumentowanie 
tego przez okazanie umowy i 
dowodów płacenia za usługi. 
Oznacza to, że powinien prze-
chowywać umowę i dowody 
zapłaty. Kolejne kontrole będą 
prowadzone sukcesywnie w ko-
lejnych tygodniach.

(informacja i zdjęcia: 
Straż miejSka w tczewie)

spalasz śmieci – skontroluje cię straż Miejska
Tczewska Straż Miejska prowadzi kontrole w budynkach, gdzie istnieje podejrzenie, że spalane są odpady 
uciążliwe dla środowiska.

prowadzona jest działalność 
gospodarcza, oraz od 6.00-
22.00 na pozostały teren w celu 
przeprowadzenia kontroli. 
Ponadto próba niewpuszcze-
nia upoważnionych do kontroli 
strażników na teren posesji też 
może skutkować sankcjami. Arty-
kuł 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zmianami) mówi bowiem, że kto 
osobie uprawnionej do przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie ochrony 
środowiska lub osobie przybranej 
jej do pomocy udaremnia lub 
utrudnia wykonanie czynności 

służbowej, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat trzech.
Bardzo ważnym elementem jest 
prowadzenie działań profilaktyczno-
edukacyjnych w tym zakresie. Dla-
tego też funkcjonariusze informują 
mieszkańców o szkodliwości spala-
nia odpadów i przekazują ulotki.
Zwracamy się również z prośbą 
do wszystkich mieszkańców o 
zgłaszanie do Straży Miejskiej pod 
bezpłatny numer tel.: 986 przy-
padków spalania odpadów. 

(informacja i zdjęcia: 
Straż miejSka w tczewie)

Radni przyjęli program usuwania azbestu
Tczewscy radni przyjęli do realizacji Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Tczewa na lata 2016–2032. 

a) organizacji kampanii informa-
cyjnych o szkodliwości azbestu 
oraz bezpiecznym użytkowaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest, 
b) wdrożeniu monitoringu rea-
lizacji Programu usuwania wy-
robów zawierających azbest z 
terenu Miasta Tczew, 
c) podjęciu działań w kierunku 
pozyskania środków finanso-
wych ze źródeł zewnętrznych 
dla wsparcia usuwania wyrobów 
zawierających azbest i ich unie-
szkodliwiania, 
d) okresowej weryfikacji i aktua-
lizacji Programu. 

W lipcu i sierpniu 2016 r. na te-
renie Tczewa zinwentaryzowano 
wyroby zawierające. Dzięki temu 
powstała aktualna, szczegółowa 
i kompletna baza danych o ilości 
azbestu znajdującego się na te-
renie naszego miasta.

W wyniku przeprowadzonej in-
wentaryzacji stwierdzono, że:

– na terenie Tczewa znajdują 
się 342 obiekty budowlane, 

których pokrycia dachowe 
zostały wykonane z użyciem 
wyrobów zawierających az-
best;

– powierzchnia dachów, o któ-
rych mowa wyżej, wynosi 
44 063 m2 (484 tony) i są to 
płyty azbestowo-cementowe 
płaskie i faliste;

– stan techniczny 100 proc. wy-
robów, o których mowa wyżej 
jest dobry;

– zinwentaryzowano 6 ton wy-
robów zawierających azbest i 
składowanych na posesjach;

– na terenie Tczewa nie ma wy-
korzystywanych płyt azbesto-
wo-cementowych w elewa-
cjach budynków

– na terenie Tczewa nie są wy-
korzystywane rury azbesto-
wo-cementowe

– na terenie Tczewa nie ma dróg 
utwardzonych odpadami za-
wierającymi azbest.

Łącznie zostało zinwentaryzowa-
nych 490 ton wyrobów zawiera-
jących azbest.

M.M.

trwają kontrole umów 
na wywóz odpadów

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II 
piętro) został wywieszony wy-
kaz nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej na targowi-
sku miejskim w Tczewie przy 
ul. Żwirki – boks handlowy nr 
1, o pow. 11,90 m2 w hali nr I, 
oznaczonej nr działki 32/34, ob-
ręb 5, KW GD1T/00016850/3, 
przeznaczonej do oddania 
w najem w drodze przetargu, 
w celu prowadzenia działalno-
ści handlowej.
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Spotkanie odbyło się w nie-
dzielę 18 grudnia  na pl. Św. 

Grzegorza. – Już po raz czterna-
sty spotykamy się w Tczewie, aby 
wspólnie wspominać wydarzenia 
sprzed ponad 2 tysięcy lat – na-
rodziny Chrystusa – powiedział 
prowadzący spotkanie ks. Piotr 
Pruski z parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Św. – Chcemy ten czas 
spędzić wspólnie, bo święta to  
przede wszystkim wspólnota, dar 
bycia razem.

Na scenie rozbrzmiewały kolę-
dy i pastorałki. Wystąpili m.in. 
Zbigniew flisikowski, schola 
Latorośle z parafii pw. Św. Jó-
zefa, Wiolinki – chór działający 
przy Szkole Podstawowej nr 
11, Biedronki – doskonale zna-
ny tczewianom chór z parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Św., 
Konrad Mania. Do śpiewania 
chętnie włączali się mieszkańcy, 
którym przekazaliśmy kolędowe 
śpiewniki. Podopieczni środowi-
skowych domów samopomocy 
MOPS przedstawili nietypowe ja-

MIEjSkA WIGILIA W TCZEWIE – śWIęTA TO DAR 
Jak co roku tcze-
wianie spotkali 
się na miejskiej 
wigilii. Podzielili-
śmy się opłatkiem, 
złożyliśmy świą-
teczne życzenia.

Fotografie (od góry):

Wspólny opłatek

Plac św. Grzegorza 
rozbrzmiewał kolędami

Żywy żłóbek najbardziej 
podobał się dzieciom

sełka – tym razem była to rzecz o 
Archaniele Gabrielu, który… nie 
chciał zwiastować Pannie Maryi.

Tczewscy harcerze tradycyjnie 
podzielili się Betlejemskim Świa-
tełkiem Pokoju. Dzieciom radość 
sprawił żywy żłóbek.

W miejskiej wigilii uczestniczył 
m.in. biskup pelpliński ks. Ry-
szard Kasyna. Życzenia złożył 
tczewianom także prezydent Mi-
rosław Pobłocki, wiceminister 
Kazimierz smoliński oraz sta-
rosta tczewski tadeusz dzwon-
kowski. Po życzeniach i błogo-
sławieństwie ze sceny znowu 
popłynęły kolędy, a uczestnicy 
wigilii dzielili się opłatkami 

Tczewska wigilia adresowana 
jest do wszystkich mieszkań-
ców, a także do tych, którzy w 
tym czasie odwiedzają nasze 
miasto. Również w tym roku na 
spotkanie przybyło kilka tysięcy 
osób.

Druga część spotkania odbyła 
się w parku Centrum Kultury 
i Sztuki. Tam, dzięki licznym 
darczyńcom,  każdy mógł otrzy-
mać m.in. barszcz, bigos, rybę, 
ciasto, świeże pieczywo. 

M.M.
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Miejska wigilia odbyła się 18 
grudnia – już po raz czternasty. 
Wzięło w nim udział kilka tysięcy 
tczewian. 10 stycznia w Restaura-
cji „Piaskowa” spotkali się ci, któ-
rzy materialnie lub organizacyj-
nie wsparli przygotowanie tego 
wydarzenia. Wszyscy otrzymali 
podziękowania, drobne upomin-
ki i zaproszenie do współpracy 
przy przygotowywaniu kolejnej 
wigilii. Spotkanie umilił występ 
Konrada Mani.

Podziękowania dla wszystkich dar-
czyńców przygotował prezydent 
Mirosław Pobłocki, ale z uwagi na 
jego nieobecność spowodowaną 

DzięKujeMy za wspólną 
tczewsKą wigilię
Prezydent Tczewa podziękował za pomoc w zorganizowaniu miejskiego 
spotkania opłatkowego.

Wśród darczyńców, którzy od wielu lat wspierają tczewską wigilię 
jest piekarnia Józefa Wąsa

–  Firma „ARS”  
Arkadiusz Stubba 

–  Tcz.pl Sp. z o.o.  
–  Gemalto Sp. z o.o.  
–  Bar Kasia 
–  PHU „Fox” Kolberg 
– Hot Paper 
– Zajazd Słoneczny 
–  Restauracja Przystań 
–  Restauracja Hacjenda 
–  Bar Jadłostacja 
–  Przedszkole Pan Słonik 
–  Bar Mleczny Kociewiak 
–  Restauracja Carina 
–  Pierogarnia 
–  Hotel Link 
–  Villa Leśne Ustronie 

–  Restauracja Piaskowa 
–  Gospodarstwo Sadownicze 

K. Arczewski  
–  Zajazd Roma 
–  Piekarnia J.Wąs 
–  Bank Żywności 
–  Piekarnia Sambor 
–  Piekarnia Grzegorz Knopik
–  Piekarnia Miłoradz  

Michał Witkowski 
–  Przedszkole Jarzębinka 
–  Szkoła Podstawowa nr 5 
–  Szkoła Podstawowa nr 7 
–  Szkoła Podstawowa nr 2 
–  Szkoła Podstawowa nr 12 
–  Gimnazjum nr 3 
– Zespół Szkół Technicznych 

chorobą, wręczyli je wiceprezy-
dent Adam Burczyk oraz sekretarz 
miasta Katarzyna Mejna.

– To nasze wigilijne spotkanie 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
grono darczyńców, wolontariu-
szy i wszystkich innych osób, któ-
re pomogły w organizacji tego 
przedsięwzięcia – powiedział 
wiceprezydent Adam Burczyk. 
– Dziękujemy Wam wszystkim i 
prosimy o pomoc także za rok.

Głównym organizatorem Miej-
skiego Spotkania Opłatkowego 
był Urząd Miejski w Tczewie

M.M.

Jak co roku wystąpił Chór Biedronki

Nietypowe jasełka w wykonaniu podopiecznych środowiskowych 
domów samopomocy

Betlejemskie Światełko Pokoju

BYCIA RAZEM…

Sponsorzy	i	darczyńcy	Miejskiego	Spotkania	Opłatkowego	2016:

– Zakład Usług Komunalnych
– Straż Miejska 
– Miejski Ośrodek Pomocy 

Współorganizatorzy:
Społecznej

– Hufiec ZHP 
– Parafia św. Krzyża 
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W tym roku zima przyszła do Tcze-
wa nieco wcześniej - już 18 grudnia 
przywitaliśmy ją na pl. Hallera.
Już w niedzielę, 18 grudnia, na 
pl. Hallera odsłoniliśmy kolejną 
figurkę – tym razem zimy. Odbyło 
się to przy okazji Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego. Jak zwykle 
odsłonięcie figurki zgromadziło 
najmłodszych, na których czekały 
słodycze i przypinki. Tym razem 
w odsłonięciu figurki pomógł 
prezydentowi Mirosławowi Po-
błockiemu Mikołaj.

M.M.

Wielu tczewian i przyjezdnych 
skorzystało z oferty czwartego już 
jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Jarmark tradycyjnie odbył się w 
ostatni przedświąteczny week-
end, na placu Hallera. Oprócz 
miejscowych wystawców, zjecha-
li także wytwórcy m.in. z Malbor-
ka, Bobowa, Pszczółek, Lubisze-
wa, Cieplewa, Kleosina, a nawet 
z Wilna. Klienci mieli możliwość 
zakupu swojskiego jadła (m.in. 
chleba, wędlin, miodów), miesza-
nek herbat i kaw, domowych wy-
pieków, a także drobnego ręko-
dzieła (przedmiotów zdobionych 
techniką decoupage, wyrobów 
z gipsu, drewna i szkła), ozdób 
świątecznych (stroików, bombek, 
wieńców) i żywych choinek. 

W świąteczną atmosferę wpro-
wadzili tczewian artyści, którzy 
wystąpili w VI Przeglądzie jasełek 
„nieśmy Dobra nowinę”.
14 grudnia w Centrum Kultury i 
Sztuki można było zobaczyć jaseł-
ka zaprezentowane przez grupy 
teatralne z ośrodków wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych z 
Tczewa oraz zaprzyjaźnionych 
placówek opiekuńczych. Organi-
zatorem cyklicznej imprezy jest 
PKPS oraz MOPS w Tczewie, patro-
nat honorowy przyjął prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

Na scenie zaprezentowali się:

• Świetlica środowiskowa PKPS 
z Tczewa

• Zespół Opiekuńczy MOPS z 
Tczewa

• Dom Pomocy Społecznej z 
Damaszki

• WTZ „Diament” z Słupska

jaRMaRK bożonaRoDzeniowy pRzyciągnął Klientów
Kupujących zapraszały także 
punkty gastronomiczne: Piero-
garnia w Starym Domu, RistoCafe 
oraz mobilna kawiarenka Bella 
Caffee. Handel świątecznymi 
produktami uatrakcyjniła Poczta 
Świętego Mikołaja, świąteczna 
fotobudka GPEC Tczew, występy 
artystów ulicznych w duchu no-
wego cyrku oraz quizy i konkursy 
dla dzieci, dorosłych. 

Organizatorem jarmarku była 
Fabryka Sztuk, a jej partnerami: 
Urząd Miejski, Dom Przedsiębior-
cy, Zakład Usług Komunalnych, 
Straż Miejska, GPEC Tczew, kino 
Helios, Zieleń Miejska Sp. z o.o. w 
Rokitkach, Komenda Powiatowa 
Policji w Tczewie.

M.M.

ziMa pRzyszła już 18 gRuDnia

„nieśMy DobRa nowinę” – integRacyjne jasełKa w cKis

• Środowiskowy Dom Samopo-
mocy z Kończewic

• Dom Pomocy Społecznej ze 
Szpęgawska

• Środowiskowy Dom Samopo-
mocy Grunwaldzka

• Koło PSONI WTZ Tczew

• Środowiskowe Domy Samo-
pomocy MOPS z Tczewa.

Gościnnie wystąpili Monika Holz 
oraz Zespół Młodzieżowych Trze-
cich Piątków Miesiąca.

– Organizatorami jasełek są tak 

naprawdę nasi podopieczni i to 
oni pokazują nam wszystkim siłę 
i moc płynącą z Dobrej Nowiny i 
wprowadzają nas w świąteczny 
nastrój – powiedziała julita ja-
kubowska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tczewie.

– Przegląd jest zwieńczeniem  
projektu pt. „Nieśmy dobrą no-
winę – Boże Narodzenie wyrażo-
ne poprzez sztukę”, współfinan-
sowanego ze środków Gminy 
Miejskiej Tczew. Jego realizato-
rami jest Polski Komitet Pomocy 
Społecznej we współpracy z Śro-
dowiskowymi Domami Samopo-
mocy MOPS w Tczewie – dodała 
Gabriela Brządkowska, kierow-
nik  środowiskowych domów sa-
mopomocy w Tczewie. 

Przeglądowi towarzyszyła wysta-
wa prac plastycznych.

M.M.



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Styczeń 2017

Kultura

Otwarcia dokonali prezes GPEC 
Tczew lucyna federowicz 

oraz prezydent miasta Mirosław 
Pobłocki. Kącik powstał dzięki 
zaangażowaniu pracowników 
Grupy GPEC w ramach wolonta-
riatu. Będzie on służył do zabawy 
i edukacji najmłodszych w zakre-
sie ekologii, a w szczególności 
oszczędzania i efektywnego wy-
korzystania energii. 

„Bajecznie ciepły zakątek” posiada 
odpowiednio dobrane materiały 
edukacyjne (m.in. gry, książki) na 
podstawie których będą prowa-
dzone zajęcia z czytelnikami,  w 
ramach spotkań „Klubu Kubusia 
Puchatka” oraz grupami zorga-
nizowanymi przedszkolnymi i 
szkolnymi. 

Projekt ten ma na celu promo-
wanie czytelnictwa wśród naj-

młodszych mieszkańców naszego 
regionu oraz zachęcenie do wspól-
nie spędzanego czasu. Skierowany 
jest do dzieci do lat 6, a także ich ro-
dziców .Celem organizatorów jest, 
aby uczestnicy mniej czasu spędzali 
przed telewizorem, komputerem i 
wyszli razem  z domu lub spędzili w 
nim czas, ale w sposób mądry i kre-
atywny. Jednym z takich sposobów 
jest wspólne wyjście do biblioteki, 
a następnie czytanie książek, które 
stwarza okazję do nawiązania bli-
skich relacji, rozmów o książkach i 
ich bohaterach.

Bibliotekarze odwiedzili tczewskie  
przedszkola i zaprosili za pomo-
cą listów dzieci i ich rodziców do 
odwiedzenia biblioteki. Najmłodsi 
przystępując do akcji, otrzymują 
darmowy Pakiet Startowy, a w nim 

Akcja ma na celu promowanie 
czytelnictwa, ocalenie od 

zapomnienia ulubionych i zna-
nych tytułów oraz podzielenie się 
książkami z innymi. Udział w ak-
cji był bezpłatny i nie trzeba było 
się zapisywać. Wystarczyło przy-
nieść niepotrzebne już książki w 
dobrym stanie i wymienić na te, 

BAjECZnIE CIEPłY ZAkąTEk OTWARTY

– Otrzymaliśmy od Grupy GPEC no-
woczesne wyposażenie biblioteki 

dziecięcej. To nie tylko materiały 
edukacyjne, ale także niskie regały 

dopasowane do wzrostu dzieci, 
sofkę, stolik dla najmłodszych czy-
telników. Mam nadzieję, że dzięki 
temu nasza unowocześniona bi-
blioteka dziecięca będzie jeszcze 
chętniej odwiedzana, a czas w niej 
spędzony będzie niezapomnianą 
przygodą – mówi Krzysztof Kor-
da, dyrektor biblioteki. Od grudnia 
2016 do czerwca 2017 odbędzie 
się cykl spotkań dzieci z wolonta-
riuszami Grupy GPEC. Natomiast 
w czerwcu 2017 roku z okazji Dnia 
Dziecka odbędzie się wspólne czy-
tanie bajek przy ławeczce Romana 
Landowskiego. Celem spotkań bę-
dzie uwrażliwienie społeczności 
lokalnej na ochronę środowiska 
w naszym mieście.

(informacja i zdjęcia: mBP)

„Z kSIążką nA START”

Uczestnicy akcji, grupa Tygryski z Przedszkola nr 8 w Tczewie wraz 
z nauczycielkami i pracownicami biblioteki

Paszport Młodego Czytelnika, do 
którego jest wbijana pieczątka za 
każdym razem, gdy odwiedzą jed-

ną z fili biblioteki i wypożyczą książ-
kę. Gdy uzbierają określoną regula-
minem liczbę pieczątek, otrzymują 

imienny dyplom. W skład Pakietu 
Startowego wchodzi też inny, nie-
zwykle ważny element – książka 
dopasowana do wieku i zaintere-
sowań Młodego Czytelnika. 

Akcja cieszy się dużym zainte-
resowaniem – po spotkaniach 
informacyjnych w bibliotece i 
przedszkolach, od września do 
grudnia 2016 r. aż 595 dzieci przy-
stąpiło do projektu, w tym 459 
nowych czytelników w tej grupie 
wiekowej zapisało się do MBP.

Cieszy też, że najmłodsi czytelnicy 
nie tylko odebrali swój pakiet star-
towy, ale kontynuują odwiedziny w 
bibliotece i z zapałem zbierają pie-
czątki, a w następstwie otrzymują 
dyplomy Młodego Czytelnika. W 
rezultacie realizacja projektu przy-
niosła znaczny wzrost wypożyczeń 
książek dla najmłodszych.

ZA nAMI GRUDnIOWA WYMIEnIALnIA kSIążEk
W grudniu, już po raz trzeci w głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie odbyła się Wymienialnia książek. 

które interesowały czytelnika. Na 
uczestników Wymienialni czeka-
ło ponad dwa tysiące publikacji 
specjalnie wyselekcjonowanych 
na tą okazję. Książki zostały po-
dzielone według tematów: pro-
za, poezja, literatura dziecięca i 
młodzieżowa, poradniki, historia, 
biografie itp. 

Przedsięwzięcie to w grodzie Sam-
bora cieszy coraz większym zain-
teresowaniem. W pierwszej edycji 
wymienialni w grudniu 2015 roku 
wzięło udział ponad 50 osób, w 
drugiej w maju br. 120 uczestni-
ków. Natomiast w ostatniej wzięło 
udział około 180 osób, a wymie-
niono przeszło 800 książek. 

Część z tych publikacji zostanie 
włączonych do zbiorów tczewskiej 
książnicy, pozostałe zasilą kolejną 
wymienialnię. Wszystkich uczest-
ników naszej akcji i tych którzy nie 
mogli uczestniczyć zapraszamy na 
kolejną edycję imprezy, która od-
będzie 13 maja 2017 roku.

(inforMacja i zdjęcia: MBP)
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We wrześniu ubiegłego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przyłączyła się do projektu pt. „Z książką na start” organizowanego przez 
Fundację Metropolia Dzieci.

19 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie „Bajecznie Ciepłego Zakątka” w bibliotece przy ul. kościuszki. 
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W przygotowaniu niniejszego 
opracowania brali udział: 

dyrektorzy placówek oświato-
wych, naczelnik Wydziału Eduka-
cji sylwia olek, przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultu-
ry Fizycznej tomasz tobiański 
oraz zastępca prezydenta Tczewa 
Adam Urban.

W pracach nad zmianami w sy-
stemie edukacji brano pod uwa-
gę przede wszystkim dobro dzie-
ci, a także kadry nauczycielskiej 
w naszym mieście oraz czynniki 
ekonomiczne związane z funkcjo-
nowaniem określonej sieci szkół. 
Duże znaczenie miało ponadto 
zapewnienie w szkołach niskiej 
zmianowości, bardzo istotnej z 
punktu widzenia podnoszenia 
jakości edukacji i tworzenia jak 
najlepszych warunków uczenia 
się dla dzieci oraz pracy nauczy-
cieli. 

zmiany	w	strukturze	szkół
Kierując się powyższymi czyn-
nikami za najkorzystniejsze roz-
wiązanie uznano przeniesienie 
klas VII (w całości) z dotychcza-
sowych szkół podstawowych do 
nowych szkół podstawowych, 
które będą funkcjonowały w bu-
dynkach obecnych gimnazjów (z 
wyjątkiem Szkoły Podstawowej 
nr 7 oraz Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2), przez trzy kolejne 
lata szkolne. Dzięki przenoszeniu 
całych oddziałów dzieci nadal 
pozostają w swoim środowisku 
rówieśniczym. 

W roku szkolnym 2017/18 będzie 
to przebiegało w sposób nastę-
pujący: 

Do nowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 (obecne Gimnazjum nr 1) 
przechodzą:

– 3 oddziały z Szkoły Podstawo-
wej nr 5, 
– 4 z 5 oddziałów z Szkoły Pod-
stawowej nr 10 (oddział integra-
cyjny pozostaje w SP10),
– 3 oddziały z Szkoły Podstawo-
wej nr 11.

Do nowej Szkoły Podstawowej 
nr 4 (obecne Gimnazjum nr 3) 
przechodzą:
– 2 oddziały z Szkoły Podstawo-
wej nr 8, 
– 7 oddziałów z Szkoły Podsta-
wowej 12, 

Reforma edukacji

CO ZMIEnI SIę W TCZEWIE ?

– 2 oddziały z Szkoły Podsta-
wowej nr 11. Mowa tu o klasie 
usportowionej oraz klasie, w 
której największa liczba dzieci 
pochodzi z Osiedla Suchostrzygi 
i Bajkowego.

Jednocześnie planujemy włą-
czenie dotychczasowego Gim-
nazjum nr 2 do Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi, która będzie 
funkcjonować w dwóch budyn-
kach, co najmniej do czasu wy-
gaszenia gimnazjum.

Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, iż zgodnie ze stanem na 
30.09.2016 r. liczba uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
wynosi łącznie 5 762. Natomiast 
prognozowana liczba uczniów w 
szkołach samorządowych mia-
sta Tczewa na rok 2023 wynosi 
4 043. Związane jest to zarówno  
z wprowadzaną reformą eduka-
cji, na skutek której w szkołach 
podstawowych podległych mia-
stu będzie uczyć się osiem rocz-
ników dzieci, (obecnie uczy się 
dziewięć;  6 roczników klas pod-
stawowych i 3 roczniki w gimna-
zjach), wyjściem ze szkół dwóch  
1,5 roczników, w których uczą się 
obecnie razem dzieci sześcio– i 
siedmioletnie, a także czynnika-
mi demograficznymi.

– Szkoły podstawowe z dniem 
1 września 2017 r. zostaną prze-
kształcone w ośmioletnie szkoły 
podstawowe.

– W gimnazjach z dniem 1 wrześ-
nia 2017 r. nastąpi zaprzestanie 
naboru. Natomiast z dniem 31 
sierpnia 2019 r. nastąpi zakoń-
czenie ich działalności.

zatrudnienie
Kwestie dotyczące zatrudnienia 
dyrektorów szkół oraz nauczycie-
li kształtować się będą w sposób 
następujący:

• W przypadku przekształcenia 
sześcioletniej szkoły podstawo-
wej w ośmioletnią – dyrektor po-
zostaje na stanowisku do końca 
kadencji.

• W przypadku przekształcenia 
gimnazjum w ośmioletnią szkołę 
podstawową – dyrektor gimna-
zjum staje się dyrektorem szkoły 

podstawowej i pozostaje na sta-
nowisku do końca kadencji.

Natomiast w przypadku włącze-
nia gimnazjum w strukturę szkoły 
podstawowej – dyrektor gimna-
zjum staje się wicedyrektorem 
szkoły podstawowej do końca 
okresu, na jaki powierzono mu 
stanowisko dyrektora gimna-
zjum.

W związku z wdrażaną reformą 
systemu edukacji, polegającą na 
wygaszaniu gimnazjów, przepro-
wadzona została analiza zatrud-
nienia w oparciu o nową podsta-
wę programową. 

Ustalono, że w latach szkolnych 
2017/18 i 2018/19 nie przewiduje 
się zwolnień nauczycieli – przed-
miotowców. Począwszy jednak 
od roku 2019, kiedy z systemu 
odejdzie cały jeden rocznik ucz-
niów, zmiany w zatrudnieniu 
będą nieuniknione. Na dzień dzi-
siejszy trudno mówić o ich skali, 
gdyż przez dwa lata szkolne zaj-
dzie dużo trudnych dziś do prze-
widzenia zmian w zatrudnieniu, 
np.: emerytury, dodatkowe kwa-
lifikacje. Ponadto planowane jest 
ograniczenie do niezbędnego 
minimum liczby nadgodzin, aby 
w ten sposób wygospodarować 
dodatkowe etaty. Pamiętać nale-
ży także o tym, iż w 2019 roku w 
I klasach szkół ponadpodstawo-
wych spotkają się dwa roczniki 
młodzieży. Jeden po ukończe-
niu III klasy gimnazjum, drugi po 
VIII klasie szkoły podstawowej. 
Powyższe może spowodować 
potrzebę zatrudnienia w tych 
szkołach dodatkowych nauczy-
cieli, co może rozwiązać problem 
brakujących etatów w szkołach 
podstawowych.

W latach 2017/18 i 2018/19 
zwolnienia nauczycieli będą na-
tomiast dotyczyły nauczania zin-
tegrowanego tj. nauczycieli klas 
I-III. Wynika to z ukończenia przez 
uczniów, którzy pochodzą  z 1,5 
rocznikowego naboru, klasy III.  
Przeprowadzona analiza wskazu-
je, że po uwzględnieniu wszyst-
kich okoliczności (zatrudnienie 
na innych stanowiskach pedago-
gicznych i zatrudnienie w nowo 
powstałych szkołach podstawo-
wych), w dwóch kolejnych latach 
szkolnych zabraknie zatrudnienia 

dla około 11 osób. W analizie tej 
nie uwzględniono oddziałów „0” 
w szkołach podstawowych – je-
śli ilość tych oddziałów wzrośnie 
w stosunku do bieżącego roku 
szkolnego zmniejszy się braku-
jąca ilość etatów dla nauczycie-
li nauczania zintegrowanego. 

koszty
Koszty odpraw wynikające z 
możliwych zwolnień to maksy-
malnie kwota około 330 000 zł 
(do oszacowania kwot przyjęto 
wynagrodzenie zasadnicze nauc-
zyciela mianowanego).

Koszty dostosowania obecnych 
gimnazjów do przyjęcia klas pierw-
szych to w 2017 r. około 240 000 zł 
na doposażenie 6 sal, ewentualne 
ich remonty i dostosowanie łazie-
nek oraz około 12 000 zł na przy-
gotowanie świetlic. W kolejnych 
latach koszt będzie uzależniony od 
ilości oddziałów jakie rozpoczną 
naukę w tych szkołach. Miasto dą-
żyć będzie w miarę możliwości do 
obniżenia tych wydatków poprzez 
przenoszenie wyposażenia sal z 
obecnych szkół podstawowych. 

Koszty dostosowania szkół pod-
stawowych do prowadzenia 
klas VII i VIII to około 140 000 zł. 
Wydatki te w związku z przeno-
szeniem klas VII do nowych szkół 
podstawowych, które będą funk-
cjonowały w budynkach dotych-
czasowych gimnazjów, mogą zo-
stać rozłożone na trzy lata. 

Łącznie koszty związane z opi-
sanymi powyżej zmianami wy-
niosą przez najbliższe lata około 
700 000 zł.

Na sesji Rady Miejskiej w styczniu 
br. przedstawiony zostanie rad-
nym do zaakceptowania projekt 
uchwały proponującej plan sieci 
publicznych szkół podstawowych 
(sześcioletnich przekształconych 
w ośmioletnie), warunki prze-
kształcenia dotychczasowych 
gimnazjów oraz plan sieci pub-
licznych gimnazjów (na okres od 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019), a także granice obwodów 
tych szkół. Zgodnie z projektem 
ustawy uchwałę dostosowującą 
sieć szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkol-
nego Gmina Miejska Tczew musi 
podjąć do 31 marca 2017 r. 

W związku z wprowadzaną rządową reformą edukacji informujemy o zakładanych zmianach w systemie edukacji 
w Gminie Miejskiej Tczew. Opracowane założenia są wynikiem szczegółowych analiz struktury szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w naszym mieście oraz czynników demograficznych. 
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Więcej informacji w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie,  
w Biurze Wspierania 
Przedsiębiorczości, przy 
ul. Obrońców Westerplat-
te 3, I piętro, pokój 13 lub 
16, w godzinach pracy 
urzędu.

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

nasze	działania	adresujemy	do:
– osób rozpoczynających działal-
ność – zachęcamy do udziału w 
otwartych konsultach dla Star-
tupów (kolejna edycja w lutym), 
a ponadto do zapoznania się z 
ofertą inkubatora przedsiębior-
czości oferującego w pełni wypo-
sażone biuro w atrakcyjnej cenie. 
Nabór do inkubatora trwa cały 
czas, a wszelkie informacje moż-
na znaleźć na naszej stronie. 

Dla osób, które nie potrzebują 
biura mamy również coworking 
– czyli możliwość pracy w prze-
strzeni Open–Space. 

– przedsiębiorców; cykliczne 
konsultacje prawne, podatkowe, 
fundusze unijne, środki zwrotne 
z Pomorskiego funduszu Po-
życzkowego, szkolenia z zakresu 
zmian w prawie gospodarczym, 
spotkania projektowe, spotka-
nia biznesowo – networkingo-
we „Biznesowe podwieczorki” 
oraz kobiet biznesu „szminki, 
ploty, papliloty” i Akademia 
Menadżerki, a ponadto corocz-
na edycja  konkursu „Przedsię-
biorca Roku”

– młodzieży; zachęcamy do ak-
tywnego udziału w spotkaniach z 
cashflow oraz lekcjach przedsię-
biorczości, ponadto w III kwartale 
br. ruszy kolejna edycja konkursu 
„Mój Biznesplan”

Szczegóły wszystkich naszych 
działań mogą Państwo śledzić na 

Dom przedsiębiorcy zaprasza do współpracy… inKubatoR  
– biuRo
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

cowoRKing
• Biurko i komputer dla Ciebie, 

adres dla firmy oraz internet 
od 100 zł miesięcznie (dla 
nowych firm)

Konsultacje  
i DoRaDztwo
• Konsultacje z zakresu poszu-

kiwania funduszy unijnych 

• Doradca podatkowy 

• Bezpłatne konsultacje prawne 

• Powiatowe Centrum 
Informacyjne – poręczenia 
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.pl 
(I piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: Szminki, 
ploty, papiloty, Młodzieżowy 
Klub Biznesu + Cashflow, 
Biznesowe podwieczorki, 
seminaria

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

• Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza

Dom Przedsiębiorcy zaprasza do współpracy przedsiębiorców  
i osoby, które zamierzają założyć własną działalność. To już ko-
lejny rok działalności Domu Przedsiębiorcy, dlatego też zachę-
camy do śledzenia naszych wydarzeń i udziału w spotkaniach, 
konsultacjach oraz szkoleniach. 

naszej stronie: www.dp.tczew.pl 
– zachęcamy do skorzystania z 
newslettera, za pomocą którego 
na bieżąco informujemy o wszel-
kich wydarzeniach i ważnych dla 
przedsiębiorcy informacjach. 

Można też śledzić nasz profil na 
Facebooku – https://www.fa-
cebook.com/dptczew/ 

W przypadku pytań lub propo-
zycji zachęcamy Państwa do 
kontaktu info@dp.tczew.pl lub 
osobiście w siedzibie Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie przy 
ul. Obrońców Westerplatte 3 – I 
piętro pok. 13 

Więcej	aktywnych	podmiotów…
Na koniec 2016 roku dokonali-
śmy podsumowania w rejestrze 
Centralnej Ewidencji Działalno-

ści Gospodarczej i sprawdziliśmy 
ilość przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność na terenie mia-
sta Tczewa (według głównego 
miejsca prowadzenia działalno-
ści). Liczba firm osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność 
gospodarczą utrzymuję się na 
poziomie 3670 firm, liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów to 
również średnio około 450 osób 
podejmujących corocznie dzia-
łalność gospodarczą. 

Maleje natomiast ilość firm za-
wieszonych, obecnie jest ich 
około 512, a rośnie liczba aktyw-
nych firm co świadczy o dobrej 
koniunkturze na lokalnym rynku. 
Poniżej przedstawiamy tabelę z 
najważniejszymi danymi liczbo-
wymi dot. liczby przedsiębiorstw 
latach 2012–2016.

Rok ilość wpisów Nowo – zarejestrowani Zawieszone Aktywne

2012 3634 493 549 3085

2013 3670 533 603 3067

2014 3669 542 562 3107

2015 3697 526 544 3153

2016 3677 457 512 3165
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Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Pracownia Edukacji Ekologicznej przygotowała i przeprowadziła 
kolejną edycję akcji „Przygoda z Przyrodą”, w której wzięli udział 

uczestnicy półkolonii z 7 szkół podstawowych oraz Świetlicy Środo-
wiskowej „Oaza”.

Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. W 
nawiązaniu do rozpoczętego właśnie „Roku Wisły” dzieci wzięły udział 
w warsztatach pn. „Wodne eksperymenty”. Podczas zajęć uczestnicy 
poznawali właściwości wody podczas różnorodnych doświadczeń. 
Jednym z celów zajęć było również zapoznanie uczniów z koniecz-
nością ochrony wód, a szczególnie podczas codziennych, domowych 
czynności związanych z użytkowaniem wody. 

Drugą propozycją związaną z „Rokiem Wisły” był konkurs plastyczny 
pod hasłem „Mieszkamy nad Wisłą”. Kierownicy zimowisk zgłosili do 
udziału w nim wszystkich uczestników, a autorzy najlepszych prac 
na poziomie każdej placówki otrzymali nagrody rzeczowe zakupione 
przez Pracownię Edukacji Ekologicznej. Tradycyjnie nagrodami były 
gry edukacyjne, planszowe, puzzle, maskotki etc. Nagrody nawiązy-
wały również do tematyki ekologicznej. 

Pracownia Edukacji Ekologicznej przygotowała i przeprowadziła 
kolejną edycję akcji „Przygoda z Przyrodą – ZIMA 2017”. Jedne z 

serii zajęć, jakie odbywały się przy tej okazji były kreatywne warsztaty 
pn. „drugie życie płyty cd”. Po letnich zajęciach, podczas których 
dzieci wykonywały ramki do zdjęć z przeterminowanych produktów 
spożywczych (makaron), teraz uczyły się odzyskiwać zużyte płyty CD 
i DVD, wykonując z nich dekoracyjne przedmioty użytkowe. Zużyte 
płyty zostały zebrane wśród uczniów jednej ze szkół jeszcze przed 
zimowiskiem. Następnym etapem było pomalowanie ich na nagra-
nej stronie farbą akrylową oraz dokładne wysuszenie. Uczestnicy 
warsztatów przy pomocy ołówków nanosili na powierzchnię farby 
projekty swoich indywidualnych wzorów dekoracyjnych, a następnie 
usuwali fragmenty farby przy pomocy wykałaczek. W wyniku ich 
pracy powstały bardzo efektowne przedmioty dekoracyjne. W ten 
sposób odzyskano ponad 700 płyt.

Przypominamy, że zużyte płyty cd nie powinny trafiać do po-
jemników na śmieci. 

Płyta jest skonstruowana z kilku warstw – odbiciowej (refleksyjnej), 
izolacyjnej, ochronnej i zapisu danych. Najczęściej zewnętrzne war-
stwy płyty pokryte są utwardzanym lakierem lub poliwęglanem. 
Warstwa refleksyjna może być zbudowana z różnego rodzaju metali 
lub ich połączeń – np. aluminium, złota lub srebra. Na powierzchni 
nośnika niekiedy znajdują się też naklejane etykiety z nadrukiem. 

Duża część tych substancji, bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
może powodować zagrożenie dla środowiska – dotyczy to zwłaszcza 
wykorzystywanych związków klejących oraz atramentów zawartych 
w etykietach. Tworzywa sztuczne używane do produkcji płyt są nie-
zwykle trwale i odporne na warunki środowiskowe, dlatego ich usu-
wanie jest utrudnione. Żywotność przeciętnej płyty kompaktowej 
wynosi od 100 do 200 lat. 

Recycling płyt CD dla uczestników zimowisk

kREATYWnE WARSZTATY „DRUGIE żYCIE PłYTY CD”

co robić ze zużytymi lub niechcianymi płytami cd i dVd? Można 
skorzystać z okresowo organizowanych lokalnych zbiórek, na przy-
kład w szkołach czy organizacjach ekologicznych. Niektóre sklepy z 
akcesoriami komputerowymi również oferują usługę pozbycia się 
płyt – wystarczy zapytać. Takich sklepów jest coraz więcej. Można je 
także oddać do firm specjalizujących się w niszczeniu danych, które 
zapewnią ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie. Z oferty tego typu 
firm warto również skorzystać w przypadku danych służbowych 
– szczególnie wrażliwych. Taki wybór pozwala pozbyć się płyt zgodnie 
z wymogami prawnymi, zapobiec wyciekowi poufnych danych, a przy 
tym jest w pełni ekologiczny i przyjazny środowisku. Profesjonalne 
firmy recyklingowe oferują możliwość wykorzystania niszczarek płyt 
kompaktowych, które rozdrabniają nośniki danych, spełniając przy 
tym normy bezpieczeństwa. Otrzymane w procesie niszczenia ścinki 
mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny, na przykład przy 
produkcji biopaliw.

(aBP)

Akcja „Przygoda z przyrodą – zima 2017”

RECYkLInG I ROk WISłY
Oprócz tego wszyscy uczestnicy z każdej szkoły wzięli udział w 
samodzielnie wybranych wyjazdowych zajęciach terenowych do 
miejsc cennych przyrodniczo lub wyjazdach na zajęcia edukacyj-
ne do: Muzeum Morskiego w Gdańsku, do Centrum Hevelianum, 
do Oceanarium w Gdyni, do Gdańskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego, do Edu Parku, do gospodarstw agroturystycznych 
np. w Turzu i in.

Z naszych propozycji zajęć zorganizowanych lub dofinansowanych 
przez PEE skorzystały dzieci z następujących placówek: ssP 2, sP 5, sP 
7, sP 8, sP 10, sP 11, sP 12 oraz Świetlicy Środowiskowej „oaza”. 
W zajęciach edukacyjnych oraz wyjazdach terenowych wzięło udział 
ponad 700 uczestników.

Czas trwania w/w działań: 16 stycznia – 27 stycznia 2017r.

Tegoroczne zajęcia były kontynuacją realizowanej w poprzednich 
latach tematyki zrównoważonego rozwoju, poszanowania różnorod-
ności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.

(aBP)
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Kociewie jest regionem geo-
graficzno-etnograficznym, 

będącym częścią Pojezierza 
Wschodniopomorskiego. Na 
przestrzeni lat teren Kociewia 
zmieniał się wielokrotnie. Współ-
cześnie region liczy ok. 3 tys. km2. 
Wschodnią granicą jest ok. stuki-
lometrowy odcinek Wisły od oko-
lic Gruczna (niedaleko Świecia) 
na południu do wsi Czatkowy, 
leżącej na północ od Tczewa. Na 
północy zasięg regionu wyzna-
cza linia Pszczółki – Trąbki Wielkie 
(skręcająca na południowy za-
chód) – Wysin. Granica zachodnia 
biegnie przez Starą Kiszewę, Bar-
toszy Las, Czarną Wodę, Szlachtę, 
Śliwiczki, Drzycim aż do Gruczna, 
a stamtąd kieruje się ku Wiśle.

Pierwsza wzmianka w źródłach 
słowa „Kociewie” pochodzi z 
1807 r. W źródłach wojskowych 
do dziejów Pomorza przytoczony 
jest meldunek ppłk. Hurtiga do 
gen. Dąbrowskiego, w którym 
występuje nazwa Gociewie. W 
powyższych meldunkach było 
dużo zniekształceń nazw miej-
scowości, więc przyjmuje się, że 
G zamiast K jest tego typu pomył-
ką. Inną nazwą regionu było Ko-
czewie, które znajduje się w wier-

Podziękowanie dla Jana Kulasa
W ostatnim numerze „Panoramy Miasta” (nr 11/304, grudzień 2016) informowaliśmy o książce pod redakcją Jana Kulasa „Niezwykłe bio-
grafie harcerskie Tczewa i Pomorza”. Omówienia publikacji i jej promocji dokonała Małgorzata Kruk.
Miło nam poinformować, że Jan Kulas otrzymał podziękowanie Komendy Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego za dotych-
czasową współpracę, pomoc oraz okazywaną życzliwość harcerstwu i harcerzom. Za wspieranie ruchu harcerskiego Komenda Chorągwi 
Gdańskiej ZHP nadała Janowi Kulasowi tytuł „Przyjaciela Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego”.

K. i.

Od kilku lat 10 lutego obchodzony jest światowy Dzień kociewia. Data wspólnego świętowania mieszkańców naszego regionu nie jest przypad-
kowa, bowiem nazwa „kociewie” w źródłach pisanych pojawiła się 10 lutego 1807 roku. Było to w okresie wojen napoleońskich, a dokładniej 
konfliktu pomiędzy napoleonem a Prusami  i Rosją, kiedy pod francuską egidą walczyły Legiony Polskie na czele z gen. janem Henrykiem 
Dąbrowskim…

kOCIEWIE (CZ. 1)

szu Szczaście ji pon napisanym w 
gwarze kociewskiej. Dokument 
pochodzi ze Świecia, a datowany 
jest na lata 1810–1820. Z kolei u 
Floriana Ceynowy można spotkać 
formę Koczevije. Nazwę Kociewie 
wymienił Oskar Kolberg w tomie 
Pomorze. Do tej pory badaczom 

nie udało się jednoznacznie usta-
lić etymologii słowa Kociewie. Na 
ten temat powstało wiele różno-
rodnych koncepcji i hipotez, ale 
żadna z nich nie uzyskała całko-
witego poparcia. Zdecydowana 
większość etymologii koncentru-
je się na rdzeniu Koć–. Według 

tych koncepcji nazwa Kociewie 
wywodzi się od:

– kociełki, czyli liczne kotliny, 
bagna i bagienka otoczone 
górami (koncepcja ks. Fan-
kidejskiego);

– kotten,  czyli chaty (wg J. Łę-
gowskiego);

– kocza, kuczen – lekko skleco-
ne szałasy (wg ks. J. Kujota);

– Kociewie – pierz, wiórzysko, 
namuł (wg S. Kozierskiego, A. 
Brücknera);

– kocanki – nazwa roślin (wg W. 
Taszyckiego);

– koc – samołówka rybacka (wg 
J. Tredera);

– kaczy – Kociewie, czyli Kace-
wie ‘kraina nad Kaczą rzeką’ 
(wg J. Haliczera);

– Gocie – Gotowie (wg F. Bujaka, 
J. Czekanowskiego),

– kocie wiarë, czyli ‘głucha, za-
padła okolica’ oraz kocevinë 
o podobnym znaczeniu, na-
zwa Kociewie ma charakter 
przezwiskowy, genetycznie 
pejoratywny (wg Hanny Po-
powskiej-Taborskiej).

Ciąg dalszy w następnym nume-
rze…

oPracowanie: KaMila GillMeister 

Tczewskie Łąki
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10	lutego	zapraszamy	do	wspólnego	świętowania:
	godz. 17.00 – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Frantówka, Fabryka 

Sztuk, ul. 30 Stycznia 4,
	godz. 18.00 – promocja książek: „Jan Ejankowski (1929–2015) 

Pro memoria” pod redakcją prof. Józefa Borzyszkowskiego oraz 
10. numeru „Tek Kociewskich”, Biblioteka Główna, ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 6

	i odwiedzenia biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kocie-
wie” przy ul. 30 Stycznia 4 – nie tylko w to święto…

Na podstawie*: 
• Błaszkowski Wojciech, Hafty re-

gionalne na Pomorzu Gdańskim, 
Gdańsk 1983;

• Kreja Bogusław, O nazwie Ko-
ciewie, w: Kociewie II, „Pomorze 
Gdańskie” 1987, nr 17;

• Landowski Roman, Nowy bedeker 
kociewski, Gdańsk 2002; 

• Landowski Roman (red.), Kultura 
ludowa Kociewia, Tczew 1995;

• Malicki Longin, Kociewska sztuka 
ludowa, Gdańsk 1973;

• Przała Teresa, Kultura ludowa 
Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 
1988;

• Żuroch-Piechowski Tomasz, Struk-
tura społeczno-gospodarcza Ko-
ciewia w XVIII-XIX wieku, http://
www.naszekaszuby.pl/modules/
tutorials/printpage.php?tid=115 
[dostęp: 12.01.2017]

* Bibliografia dotyczy 1. i 2. części 
tekstu o Kociewiu.
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Wydarzenia

dyŻURy W sPRAWiE sKARG i WNiosKÓW MiEsZKAŃcÓW

Mirosław PoBłocKi, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM UrBan – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
adaM BUrczyK – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

ZUK apeluje do tczewian, aby 
nie być obojętnym na takie 

zachowania i zwracać uwagę 
temu, kto niszczy nasze wspól-
ne mienie.

– Tylko wspólnie możemy coś 
zrobić, inaczej cierpimy wszyscy. 
Brak szyby powoduje, że owie-
wa nas wiatr, zniszczona ławka 
zmusza nas do stania, a zerwany 
rozkład jazdy sprawia, że nie wie-
my, o której przyjedzie autobus 
komunikacji miejskiej. Nie wspo-
minamy już o kosztach naprawy 
– podkreśla Przemysław Bole-
ski, dyrektor ZUK w Tczewie. 

Naprawa jednej wiaty przystan-
kowej sporo kosztuje. Wymiana 
tylnej ściany takiej wiaty to wy-
datek rzędu od 800 do 1200 zł. W 
przypadku bocznej ściany mowa 

Były życzenia, muzyka i fajerwer-
ki. To już kolejny sylwester pod 
chmurką, zorganizowany na tym 
osiedlu. Impreza ma już rzeszę 
stałych wielbicieli. 

– Szacujemy, że w imprezie wzięło 
udział około 300 osób. Były tańce 
przy dźwiękach zespołu Jan, ży-
czenia, ognisko, fajerwerki – mówi 
radny Kazimierz Mokwa, który 
organizował imprezę wspólnie z 
Tomaszem Kajzerem ze Stowarzy-
szenia Gospodarczego Kociewie. 
Kolejna zabawa sylwestrowa w 
plenerze za rok.

W sylwestrową noc tczewianie 
mogli również obserwować po-
kaz fajerwerków zorganizowa-
nych na kanonce przez Tczewskie 
Centrum Sportu i Rekreacji.

(informacja i zdjęcie: organizatorzy)

nIE BąDź OBOjęTnY nA AkTY WAnDALIZMU
Zakład Usług Komunalnych w Tczewie rozpoczął kampanię informacyjną dotyczącą 
najważniejszych problemów, które codziennie dotykają mieszkańców. Na ,,pierwszy 
ogień” wziął wiaty przystankowe. Są one regularnie niszczone przez wandali. Średnio 
dotyczy to dwóch wiat w tygodniu.

jest o ok. 500 zł, zaś oczyszczenie 
wiaty z graffiti kosztuje ok. 200 
zł. Te pieniądze mogłyby być 

wykorzystane na inne cele, np. 
remonty chodników. 

Akty wandalizmu mają też inną 

odsłonę. Do napraw ZUK wysy-
ła dwóch pracowników. W tym 
czasie mogliby sprzątać chodniki, 
wywozić śmieci. Szkoda, że wan-
dale nie potrafią swojego zapału 
spożytkować w inny lepszy spo-
sób, zwłaszcza że mamy siłownie 
pod chmurką…

Warto dodać, że nie tylko szyby 
wiat przystankowych, ale także 
te na deptaku Starego Miasta 
upatrzyli sobie wandale. Rozbita 
szyba, zniszczona balustrada, czy 
uszkodzona latarnia chluby mia-
stu nie przynosi, a wręcz wysta-
wia o nim złą opinię. Dlatego ZUK 
stara się to wszystko naprawiać, 
ale kieruje też apel do Mieszkań-
ców, nie bądźcie obojętni! Rea-
gujcie na akty wandalizmu! 

(informacja i zdjęcie: zUk tczew)

Wiata przystankowa przy ul. Czatkowskiej 

Mieszkańcy osiedla 
witosa przywitali 
nowy Rok
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