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2018 r. wydatki na inwestycje to 32 mln zł, z czego ok. 16 mln to dotacje unijne. Najważniejsze
tegoroczne zadania to poprawa infrastruktury drogowej oraz rowerowej, a także rekreacyjnej
i sportowej (w tym budowa stadionu przy ul. Bałdowskiej), rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza. A to
dopiero początek. Do 2020 r. mamy szansę wykorzystać niemal 60 mln zł pochodzących z Unii Europejskiej. To największe pieniądze unijne, jakie kiedykolwiek otrzymał Tczew. Łącznie, razem z środkami
z budżetu miasta, na inwestycje przez te 3 lata możemy przeznaczyć nawet ponad 90 mln zł.
Kolejna dobra wiadomość – w budżecie państwa na 2018 r. przeznaczono dla Tczewa 1,6 mln zł na
realizację projektu pod nazwą „Narodowe dziedzictwo tczewskich terenów nad Wisłą przywracamy społeczeństwu miasta”. Te dodatkowe fundusze przeznaczone zostaną na rozwój terenów
rekreacyjnych nad Wisłą (np. niecka czyżykowska, Bulwar Nadwislański, tereny na Os. Staszica).
Więcej na str. 5 






Wiślana Trasa Rowerowa
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Pożegnaliśmy Annę Misztal-Kowalinę

XXXVIII SESJA

4 stycznia, w wieku 79 lat, zmarła Anna Misztal –
Kowalina, wiceprezydent Tczewa do spraw społecznych w latach 1998-2002 oraz radna Rady
Miejskiej.
Anna Misztal – Kowalina urodziła się 24 lipca 1938 roku w miejscowości Tczów–Kozienice.
Studiowała na Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez 15 lat pracowała jako szef działu anestezjologii w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Od
1971 r. kierowała pracą szpitalnych anestezjologów w Tczewie. Później rozpoczęła pracę w Kolejowej Służbie Zdrowia.
Anna Misztal – Kowalina była radną w II kadencji Rady Miejskiej
w latach 1994-1998. Działała w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia. W latach 1998-2002 była wiceprezydentem Tczewa, zajmowała się realizacją reformy służby zdrowia i reformy oświaty.
M.L.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składa prezydent Tczewa
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie.

Uroczysta sesja z okazji Dnia Tczewa – 30 stycznia
30 stycznia 2018 r.(wtorek) obchodzimy Dzień Tczewa. Z tej okazji odprawiona zostanie msza św. w intencji mieszkańców oraz odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław
Augustyn serdecznie zapraszają mieszkańców na uroczystości.
Godz. 16.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców
Tczewa w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
Godz. 17.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w CKiS przy ul.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie.
Program uroczystej sesji:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Wystąpienie okolicznościowe.
3. Prezentacja.
4. Wręczenie nagrody „Tczewianin Roku 2017”.
5. Wręczenie wyróżnienia Rady Programowej KKE „Pierścień
Mechtyldy”.
6. Podziękowania.
7. Zakończenie sesji.
8. Wersja koncertowa oratorium „Panie powstrzymaj głos ostatniego dzwonu. Msza powszechna o pokój.”
9. Poczęstunek.
30 stycznia od 1992 roku obchodzony jest jako Dzień Tczewa – na pamiątkę wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa w 1920 roku.
Z okazji święta miasta, prezydent Mirosław Pobłocki, tradycyjnie
wysyła życzenia urodzinowe wszystkim mieszkańcom urodzonym
30 stycznia. Jest ich 143. Najstarsza jubilatka 30 stycznia skończy
90 lat, najmłodsza – 3 lata.
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Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
25 stycznia 2018 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.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i powitanie gości.
Sprawdzenie obecności radnych.
Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 grudnia
2017 r.
5.	Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń
2018 r.
6.	Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od
28 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r.

II.	Część druga:
1. Przedstawienie protokołu nr 3/2017 z kontroli przeprowadzonej
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej u Skarbnik Miasta Tczewa w zakresie – Zaległości podatkowe wobec budżetu miasta za
lata 2015-2016.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1 przyjęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.:
Realizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa”,
2.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów zdrowotnych,
2.3 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na
2018 rok.
3. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
4. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Porządek sporządzono 11 stycznia 2018 r.

Ilu nas jest?
2 stycznia br. w Tczewie zameldowanych było 57 526 osób,
w tym 56 2734 na pobyt stały i 1283 na pobyt czasowy. Od początku grudnia ubyło 48 osób.

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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2017
Mamy prawie 2,5 mln zł na Wiślaną Trasę Rowerową Rok
ile urodzeń,
Prezydent Tczewa podpisał umowę dotyczącą dofinansowania Wiślanej Trasy Rowerowej.

Więcej urodzeń i zgonów zgonów, ale mniej zawartych
małżeństw zarejestrował w
ubiegłym roku Urząd Stanu Cywilnego w Tczewie.

nego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o
znaczeniu międzynarodowych R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Trasa docelowo będzie częścią
międzynarodowej sieci szlaków
rowerowych Euro Velo.
Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej
R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości
64,64 km wraz z oznakowaniem
oraz zagospodarowaniem 13
miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.
Projekt jest przygotowywany
w partnerstwie z gminami z po-

K. Szymanowski

Uroczyste podpisanie umowy,
z udziałem marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka, odbyło się 11 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku.
Tczew otrzyma blisko 2,5 mln zł,
a koszt całego odcinka liczącego
8,6 km to 8,6 mln zł.
– Inwestycja już się w Tczewie
rozpoczęła – pierwszy, ok. 600metrowy odcinek został zrealizowany w rejonie ul. Czatkowskiej:
od skrzyzowania z wjazdem do
siedziby ZUK, poprzez skrzyżowanie z ul. Okrętową i dalej
Pionierów – tłumaczy Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa. –
Pozostałe odcinki muszą zostać
oddane do końca 2019 r.
Cały tczewski odcinek Wiślanej
Trasy Rowerowej będzie biegł
od mostku nad Drybokiem, dalej – ul. Nadbrzeżną i Nad Wisłą
w stronę bulwaru, następnie istniejącą ścieżką rowerową w stronę ulicy 1 Maja oraz wiaduktu i dalej poprzez ulicę Łąkową
w stronę osiedla Staszica.
Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicz-

ile zgonów

wiatu tczewskiego: miasto Tczew
jest partnerem wiodącym, pozostali partnerzy to: Gmina Tczew,
Gmina Subkowy, Gmina Pelplin,
Gmina Gniew.
Łączny budżet projektu dla
gmin powiatu tczewskiego:
Wartość wydatków ogółem:
13 388 334,24 zł
Wydatki kwalifikowalne:
8 581 260,90 zł
Wydatki niekwalifikowalne:
4 807 073,34 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
63,70 %: 5 466 263,19 zł
Wkład własny (wszyscy partnerzy) łącznie: 3 114 997,71 zł.
M.M.

Statek TCZEW bez …matki chrzestnej
Już od marca 2016 r. wiedzieliśmy,
że matką chrzestną statku o nazwie TCZEW, będzie tczewianka.
Niedawno armator… anulował
swoją wcześniejszą decyzję.
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki skierował pismo do armatora, aby wyjaśnić tę dziwną sytuację, zwłaszcza, że masowiec
o nazwie TCZEW został na początku grudnia ub. roku zwodowany w chińskiej stoczni i przekazany Polskiej Żegludze Morskiej.
W marcu 2016 r., Polska Żegluga Morska zaakceptowała zaproponowaną przez nas kandydatkę
– Magdalenę Kubicką-Netka.
Tczewianom nie trzeba przedstawiać dyrygentki Harcerskiej Orkiestry Dętej, armator też od razu
przystał na tę propozycję. „Jesteśmy zobowiązani za inicjatywę
władz miasta dotyczącą zaproponowania matki chrzestnej niniejszego statku. Przewodniczenie uroczystej ceremonii nadania

imienia nowej jednostce pływającej
jest wyróżnieniem i podkreśleniem
szczególnej pozycji w społeczeństwie. Tym większym zaszczytem dla Polskiej Żeglugi Morskiej
jest fakt, że Pani Magdalena Kubicka-Netka ma bezcenny wkład
w kreację wizerunku miasta Tczewa i odnosi sukcesy zawodowe zarówno w kraju jak i za granicą.” –
to fragment pisma skierowanego
wówczas przez Zarząd PŻM do
prezydenta Tczewa.
Tymczasem statek Tczew został
niedawno zwodowany w chińskiej stoczni, a zaraz potem przyszła matka chrzestna otrzymała z
PŻM informację, że „ponieważ
zmieniły się zasady przyznawania
nominacji, zmuszeni jesteśmy odwołać wcześniejsze ustalenia”.
W związku z tą zaskakującą
zmianą decyzji, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, skierował do PŻM pismo z prośbą
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Nasuwa się pytanie – czy przez te
niespełna dwa lata, zasługi dyrygentki i koordynatorki Harcerskiej
Orkiestry Dętej, która jest równocześnie orkiestrą reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego oraz orkiestrą reprezentacyjną
Tczewa – z 70-letnią tradycją, uległy dewaluacji? Zdaję sobie sprawę, że w strukturze firmy oraz Zarządzie PŻM zaszły w tym czasie
duże zmiany, ale trudno mi zrozumieć, że decyzje i uzgodnienia
sprzed niespełna dwóch lat przesłały obowiązywać. (…)
Wyrażam ogromne ubolewanie
z powodu decyzji PŻM. Proszę jednocześnie o informację, jakimi priorytetami kieruje się Zarząd PŻM
wyłaniając, zgodnie z nową procedurą, matki chrzestne dla swoich
statków. Mam nadzieję, że mimo
wszystko nasza kandydatka sprosta
tym wymaganiom – napisał prezydent Tczewa.
M.M.

Liczba urodzeń zarejestrowanych w USC: 1141 (2016 r.
– 975, 2015 r. – 1032), w tym
577 dziewczynek i 564 chłopców.

Liczba noworodków zameldowanych w Tczewie w 2017 r.
– 640 (w 2016 r. – 624).

– najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Julia, Zofia, Lena

– najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom to: Aleksander, Szymon, Jakub

– imiona obce, rzadko nadawane: Krasen, Vanesa, Letycja,
Carmen, Milan
Liczba zarejestrowanych małżeństw: 348, w tym 160 cywilnych ( w tym 6 poza lokalem
USC) i 188 konkordatowych
(dla porównania: w 2016 r.
– 388, w 2015 r. – 358)
– najmłodsi małżonkowie:
panna młoda – 22 lata,
pan młody – 20 lat

– najstarsi małżonkowie:
pani: 69 lat, pan 70 lat

– największa różnica wieku
pomiędzy małżonkami: 26
lat (pani 37 lat, pan 63 lata).
Jubileusze 50-, 55-, 60-, 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły łącznie 164 pary
(w 2016 r. – 133, w 2015 r.
– 164), w tym:
–
–
–
–

50-lecie – 87 par
55-lecie – 38 par
60-lecie – 34 pary
65-lecie – 5 par.

1 osoba świętowała 100. urodziny.
Zgony: 877 osób (w 2016 r.
– 836, w 2015 r. – 850)

Liczba mieszkańców Tczewa
(dane na 2.01.2018): 57 526 osób
–
–
–
–
–

pocz. 2017 r.: 58 050
pocz. 2016 r.: 58 431
pocz. 2015 r.: 58 706
pocz. 2014 r.: 59 028
pocz. 2013 r.: 59 254
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Za odpady zbierane w sposób
selektywny zapłacimy 15,50 zł
od osoby (wzrost o 2 zł), zaś za
odpady niesegregowane – 26 zł
(wzrost o 4 zł).

Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas grudniowej sesji. Wprowadzenie uchwały
pod obrady poprzedziła analiza kosztów ponoszonych na
realizację systemu gospodarki
odpadami komunalnymi oraz
wpływów pochodzących z przekazywanych przez mieszkańców opłat za odbiór odpadów.
Z analizy wynika, że system
przestał się bilansować, a tego
wymagają zapisy ustawowe.

– Na podwyżkę opłat wpływ
ma kilka czynników – tłumaczyła Helena Kullas, skarbnik miasta. – Jednym z nich
jest wzrost kosztów odbioru odpadów ponoszonych przez firmę zewnętrzną. Jest to skutkiem m.in. wzrastającej ilości
odpadów, co stało się szczególne zauważalne po wprowadzeniu systemu 500 plus, czemu
towarzyszy wzrost konsumpcji. Rosną również koszty przetwarzania odpadów w ZUOS
w Tczewie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia
Rady Ministrów, od 1 stycznia
2018 r. nastąpi znaczny wzrost
opłat za składowanie odpadów
powstających po zagospodarowaniu odpadów zmieszanych
oraz odpadów powstałych po
przetworzeniu biologicznym.
Wzrósł również koszt utrzymania Punkt u selekt y wnej
zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK), co jest następstwem
wzrostu ilości odpadów, które mieszkańcy własnym transportem dostarczają do Punktu.
W 2017 r. było tych odpadów
o ponad 250 ton więcej niż w 2016 r.,
a z roku na rok wartość ta systematycznie się zwiększa.
Radni przyjęli uchwałę 16 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się i 1 przeciwnym. Nowe
stawki wejdą w życie od 1 marca 2018 r.
M.M.

Urząd Miejski w Tczewie przystąpił do programu upowszechniania
płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej,
prowadzony przez Ministerstwo
Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Uruchomienie płatności bezgotówkowych w urzędach to realizacja idei nowoczesnej Polski
cyfrowej. To także odpowiedź
na oczekiwania klientów, którzy coraz chętniej korzystają
z kart płatniczych i płatności
mobilnych.

W związku z tym, w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie może
dokonywać płatności za należności wobec Urzędu przy użyciu kart płatniczych, z wykorzystaniem terminali POS. Jako
pierwszy, transakcję za pomocą karty, zrealizował prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki.
– Dodatkowo istnieje możliwość
dokonywania płatności za pomocą telefonu, z wykorzystaniem
aplikacji WebPOS Paybynet –
tłumaczy Helena Kullas, skarbnik miasta Tczewa. – Tego typu

M. Mykowska

Od 1 marca 2018 r. zmieni się wysokość opłat za odbiór odpadów
komunalnych w Tczewie.

W ratuszu - zapłacisz kartą i telefonem

Prezydent Mirosław Pobłocki jako jeden z pierwszych klientów skorzystał
z płatności kartą

transakcji można dokonywać
w kasie Urzędu Miejskiego przy
ul. 30 Stycznia oraz w budynku
urzędu przy pl. Piłsudskiego 1
(w sekretariatach, w Wydz. Gospodarki Mieniem Komunal-

nym, w Wydz. Spraw Komunalnych i Inwestycji, w Urzędzie
Stanu Cywilnego) oraz w budynku Domu Przedsiębiorcy przy ul.
Obr. Westerplatte 3.
M.M.

maczył podczas sesji Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
– Worki te są całkowicie biodegradowalne, ich pojemność
to 5 litrów. Wypełnione worki następnie wrzucać będziemy do pojemników z odpadami
zmieszanymi. Dostarczaniem
pojemników i worków zajmie
się gmina. Taki system podpatrzyliśmy w Norwegii. Dzięki niemu, nie będziemy musieli stawiać dodatkowych dużych
pojemników na odpady bio oraz

nie będą konieczne dodatkowe
kursy pojazdów odbierających
te odpady z naszych domów.
To wszystko generowałoby dodatkowe koszty. Mam nadzieję, że ten pomysł się sprawdzi
w praktyce – na razie przetestują go radni.
Woreczki z odpadami bio będą
odbierane od mieszkańców razem z odpadami zmieszanymi, a następnie rozdzielane
w sortowni.
M.M.

Tczewscy radni już segregują odpady bio
Na razie przetestują je radni, ale
w przyszłości w specjalne koszyki
na odpady bio wyposażone zostaną wszystkie gospodarstwa domowe w Tczewie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, oprócz odpadów, które już obecnie w Tczewie segregujemy (papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone), wyodrębniać będziemy także odpady biodegradowalne – tzw. kuchenne.
Wszystkie gminy muszą te zmiany wprowadzić najpóźniej do połowy 2021 r. W Tczewie zmiany
te mają być wprowadzone wraz
z nowym przetargiem na odbiór
odpadów komunalnych, czyli
w 2020 r., ale wcześniej tym systemem ma być pilotażowo objęta część osiedli.
Podc z a s g r ud n iowej sesji,
tczewscy radni zostali wyposażeni w koszyki na odpady bio,
aby jako pierwsi przetestowali
nowe rozwiązanie.
– W takim specjalnym koszyku
umieszczać będziemy woreczki
z odpadami kuchennymi – tłu-

M. Mykowska

Zmiana stawek
za odbiór odpadów
– od 1 marca
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Budżet Tczewa na 2018 rok uchwalony jednogłośnie
32 mln zł na inwestycje w tegorocznym budżecie Tczewa.
Podczas grudniowej sesji radni jednomyślnie uchwalili budżet Tczewa na 2018. Dochody budżetu miasta na 2018 r.
ustalone zostały na 245 mln
750 tys. zł, wydatki na 257 mln
800 tys. zł.

– Na wydatki inwestycyjne budżet
przeznacza 32 mln zł – mówił
Czesław Roczyński, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej. – Duża
część, bo blisko 9 mln zł, przeznaczona zostanie na inwestycje
drogowe. Istotnym wydatkiem
jest również 3,3 mln zł na budowę stadionu lekkoatletycznego
przy ul. Bałdowskiej. Zarezerwowane zostały środki na inwestycje
w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa, ale też na rozbudowę
i modernizację placów zabaw.
Jak podkreślił radny Cz. Roczyński, poziom zadłużenia wynoszący 33,8 proc. prognozowanych dochodów jest bezpieczny
dla gospodarki Tczewa.

– Jest to budżet zorientowany na
dotacje unijne. Już rok 2017 był
początkiem dużych wydatków
inwest ycyjnych związanych
z dof inansowaniem unijnym
– tłumaczy prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki. – Wydatki zostały rozpisane do 2020 r.
Będą to największe z budżetów inwestycyjnych, jakie były
do tej pory realizowane w naszym mieście.

W 2018 r. wydatki na inwestycje to 32 mln zł, z czego ok. 16
mln to dotacje unijne. W 2019
r. maksymalny budżet inwestycyjny może wynieść 30 mln zł,
z czego wsparcie unijne, aż…
27 mln zł. W 2020 będzie to odpowiednio 32 mln zł, w tym 16
mln zł wsparcia. Te maksymalne dopuszczalne wydatki wynikają z analizy możliwości budżetowych i aktualnych warunków
i przepisów ogólnych.

Planowane w projekcie budżetu
wydatki na oświatę to ponad 78,3
mln zł, z czego zaledwie 57 proc.
(44,7 mln zł) stanowi subwencja
oświatowa z budżetu państwa,
pozostała kwota – 33,7 mln zł to
dopłata z budżetu miasta.

Najważniejsze inwestycje:

 Budowa węzła integracyj-

–



–

Budżet miasta na 2018 r. zakłada:
– dochody: 245 750 000 zł
(w 2017 było 244 704 269 zł)

– wydatki: 257 800 000 zł
(w 2017 r. było 268 412 818 zł)

Największą pozycje w budżecie
po stronie wydatków jak zwykle
stanowi finansowanie oświaty i
pomocy społecznej. Te dwa działy to blisko 70 proc. wydatków.



–

nego wraz z trasami dojazdowymi (zadanie dofinansowane z UE)
przebudowa ul. Gdańskiej
(II etap), projekt parkingu
wielopoziomowego, montaż
3 liczników rowerowych –
4 982 000 zł
Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie (zadanie dofinansowane z UE)
Centrum Wspierania Rodziny FIS cd., Miejska Biblioteka
Publiczna (I etap), dokończenie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej
na os. Zatorze, dokończenie
dokumentacji przebudowy ul.
Krętej i Podgórnej, Rodzinny
Klub zatorze, remont ul. Królowej Jadwigi – 4 549 414 zł
Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków stanowiących własność Gminy
Miejskiej Tczew, czyli tzw.
termomodernizacja (zadanie
dofinansowane z UE)
cd. ter momodernizacji
w Szkole Podstawowej nr 4

oraz wykonanie dokumentacji dla Szkoły Podstawowej nr 8 – 2 820 000 zł
 Pomorskie Trasy Rowerowe

o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa
Rowerowa – 4 082 000 zł

 Infrastruktura drogowa

– przebudowa ul. Orzeszkowej
– 1 305 000 zł
– przebudowa zatok przystankowych przy ul. Czatkowskiej – 523 000 zł
– przebudowa chodników przy
ul. Obr. Westerplatte i Żwirki – 300 000 zł
– budowa ścieżki rowerowej
(łącznik od wiaduktu w ul.
Wojska Polskiego do pasażu
przy Urzędzie Gminy)
– naświetlacz przejścia dla pieszych przy ul. Bałdowskiej (na
wniosek policji) – 25 000 zł
– budowa parkingu przy ul.
Orkana – 280 000 zł
– budowa parkingu przy ul.
Tetmajera – 185 000 zł
– budowa parkingu przy al. Kociewskiej – 80 000 zł (I etap).
 Rekreacja i wypoczynek

– zagospodarowanie niecki na
Czyżykowie – 1 mln zł
– zagospodarowanie terenu przy
ul. Andersena – 810 000 zł
– zagospodarowanie terenu przy
ul. Flisaków – 800 000 zł
– boiska lekkoatletyczne przy
SP 12 (nawierzchnia do biegania) – 170 000 zł

– koncepcja zagospodarowania
terenu SP 1 wraz z boiskiem
i salą gimnastyczną – 50 000 zł
– wymiana trafostacji i nawadniania boiska TCSiR (przy
ul. Ceglarskiej) – 170 000 zł
– rewitalizacja boiska przy ul.
Bałdowskiej – 3 300 000 zł.
 Środowisko
– budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych (etap I) – 160 000 zł
– rozbudowa cmentarz komunalnego (etap I) – 300 000 zł
– kanalizacja deszczowa na os.
Prątnica – 160 000 zł ( w późniejszych latach – 698 000 zł)
– budowa systemu podziemnych
pojemników na odpady komunalne – 400 000 zł rocznie.
 Inne zadania
– budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głowackiego (świetlica, biblioteka) – 2 600 000 zł
– wymiana wiat przystankowych – 123 000 zł ( w późniejszych latach – po 100 000 zł)
– dokumentacja stacji ładowania autobusów elektrycznych
– 40 000 zł
– ozdoby świąteczne – 30 000
zł rocznie
– zakup namiotu pneumatycznego OC – 30 000 zł
– Budżet Obywatelski – 1 mln zł
plus 200 000 zł na „mały budżet obywatelski” realizowany w samorządowych szkołach
podstawowych.
M.M.

 • Samorząd
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Przetarg na budowę
świetlicy na Górkach

Ogłoszony został przetarg na wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy
ul. Głowackiego, na Os. Witosa w Tczewie.
Zadanie obejmuje wybudowanie piętrowego budynku użyteczności publicznej,
w którym zlokalizowana zostanie świetlica oraz filia biblioteki miejskiej wraz
z niezbędnym zapleczem socjalno - sanitarnym oraz biurowym.
Cały teren jest już ogrodzony. Powierzchnia projektowanej zabudowy – 407,50
m2, powierzchnia użytkowa – 434,35m2,
kubatura – 2 591,95m3.
Teren działki należy zagospodarować
elementami małej architektury jak np.:
ławki, śmietniki, stojaki na rowery.
Termin realizacji zadania: 5 października
2018 r.


Umowa na projekt boiska
lekkoatletycznego

10 stycznia podpisana została umowa
z firma AMIBUD z Płońska w sprawie
wykonania dokumentacji projektowej na
modernizację stadionu miejskiego przy ul.
Bałdowskiej. Termin wykonania projektu
mija z końcem marca br.
Projekt obejmować będzie m.in. 4-torową
bieżnię, rzutnie do pchnięcia kulą, skocznie do skoków w dal i wzwyż, rzutnie do
rzutu dyskiem i oszczepem.
W centrum stadionu znajdować się będzie boisko trawiaste, wielofunkcyjne.
Wykonany zostanie również drenaż,
oświetlenie, miejsca parkingowe, stojaki
na rowery, ogrodzenie, a także monitoring
i instalacja teletechniczna.


Będą podziemne pojemniki
na odpady

W tegorocznym budżecie miasta zostały
zabezpieczone środki na budowę podziemnych pojemników na odpady. W tym roku
będą to dwie lokalizacje – przy ul. Wojska
Polskiego 33 oraz Wąskiej (między nr 15 a
18). Jeszcze w styczniu ogłoszony zostanie
przetarg na projekt i wykonanie.
Podziemne zbiorniki będą znajdować się
w betonowym silosie. Na zewnątrz wystawać będą cztery wrzutnie odpowiadające
poszczególnym rodzajom odpadów (plastik, szkło, papier, odpady zmieszane).
Podziemne pojemniki na odpady pozwalają zaoszczędzić miejsce, mieszczą więcej
śmieci, których nie widać na powierzchni,
są estetyczne, eliminują też przykre zapachy z otoczenia.
M.M.

Nowe wiaty przystankowe
Zakład Usług Komunalnych rozpoczął
wymianę wiat przystankowych. Wiaty
nawiązują do stylu
retro, który powinien
dobrze wpisać się zarówno w architekturę
Starego Miasta, jak i
nowych osiedli.
Dwie pierwsze konstrukcje stanęły przy ul. Wojska Polskiego,
w pobliżu basenu. W nowe metalowe konstrukcje wmontowane zostały wytrzymałe, hartowane szyby, wkrótce pojawią
się ławki. Kolejne trzy wiaty
staną jeszcze w styczniu - przy
ul. Wojska Polskiego (przy aptece na ul. Kopernika) oraz
przy ul. 30 Stycznia (przy Par-

M. Mykowska

Krótko

Nowe wiaty przy ul. Wojska Polskiego

ku Kopernika i przy Urzędzie
Miejskim).

W tym roku ZUK planuje jeszcze wymianę ok. 5 kolejnych
wiat, m.in. na wyremontowanym odcinku ul. Gdańskiej.

Wymiana wiat to kilkuletni
projekt. W tym roku na ten cel
w budżecie miasta zabezpieczono 123 tys. zł a w kolejnych latach będzie po 100 tys. zł.
M.M.

Tczew obniża podatki od środków transportowych
Od 1 stycznia 2018 r. w Tczewie
nie płacimy już opłaty za posiadanie psa, zmniejszyły się również stawki podatku od środków
transportowych. Kierowcy zapłacą mniej nawet o ponad 1 tys. zł.
– Obniżenie wysokości stawek
podatku od środków transportowych jest wynikiem tworzenia przychylnej lokalnej polityki
podatkowej miasta – tłumaczy
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Konkurencyjne
wobec innych gmin stawki podatku mają zachęcić przedsiębiorców do przeniesienia siedziby swojej firmy i rejestracji
pojazdów w Tczewie, co w dalszej perspektywie może spowodować wzrost wpływów do budżetu miasta.

W nowej uchwale w sprawie
określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2018 rok wprowadzono szereg zmian w zakresie
rodzajów przedmiotów opodatkowania oraz w wysokości stawek podatku.
Wprowadzono nowy podział
kategorii opodatkowania: a)
równej lub wyższej niż 12 ton

i poniżej 29 ton i b) od 29 ton
i powyżej.

Obniżono jednocześnie wysokość stawek podatku:

– dla kategorii a) o 360 zł
w przypadku samochodów z
zawieszeniem pneumatycznym
i o 135 zł z pozostałym zawieszeniem
– dla kategorii b) o 830 zł
w przypadku samochodów z
zawieszeniem pneumatycznym
i o 225 zł z pozostałym zawieszeniem.

Wprowadzono niższą stawkę,
w wysokości 1200 zł, dla ciągników siodłowych i balastowych
spełniających normę ekologiczną co najmniej EURO 3.

Wprowadzono dodatkowy podział ciągników siodłow ych
i balastowych w zależności od
posiadanych liczby osi: a) i c)
z dwiema osiami oraz b) i d)
z trzema osiami i więcej. Wprowadzono również nowy podział
kategorii opodatkowania:
– od 12 ton i poniżej 31 ton
oraz od 31 ton i pow yżej –
w przypadku pojazdów z dwiema osiami

– od 12 ton i poniżej 40 ton oraz
od 40 ton i powyżej – w przypadku pojazdów z trzema osiami i więcej.

Jednocześnie zostały obniżone
stawki podatku dla wszystkich
kategorii w tej grupie, najbardziej dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym z dwiema osiami od 12 ton i poniżej
31 ton – o 1205 zł a od 31 ton
i powyżej o 1150 zł.
W uc hw a le w prow a d z ono
również dodatkow y podział
przyczep i naczep w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, zmieniając kategorię opodatkowania od 12 ton
i poniżej 38 ton oraz od 38
ton i powyżej, obniżając jednocześnie stawki podatku dla
wszystkich kategorii w tej grupie, najbardziej dla przyczep
i naczep z zawieszeniem pneumat yczny m o l iczbie osi 3
i więcej – o 1 340 zł.
M.M.

Uchwała zawierająca nowe stawki od środków transportowych
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.
tczew.pl
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Pożegnaliśmy Kazimierza Piechowskiego
– Honorowego Obywatela Miasta Tczewa

Urna z prochami Kazimierza Piechowsk iego spoczęła w grobie na cmentarzu parafialnym w Tczewie przy ul.
Gdańskiej. – Niestrudzony marzyciel, który najstraszliwszym
koszmarom potrafił przeciwstawić nadzieję i wrażliwość na
drugiego człowieka. Cechowały go bohaterstwo i niezwykły
hart ducha – mówili o zmarłym żałobnicy.
W ostatniej drodze towarzyszyli mu, obok rodziny i przyjaciół,
przedstawiciele władz miasta
i powiatu, m.in. Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, wiceprezydent Adam Burczyk,
Mirosław August yn, przewodniczący Rady Miejskiej,
starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski oraz Barbara Kamińska, przewodnicząca Rady
Powiatu. Przybył wojewoda pomorski Dariusz Drelich, dyrektor gdańskiego oddziału Inst ytutu Pamięci Narodowej
Mirosław Golon, zastępca dy-

J. cherek (3)

22 grudnia odbył się
pogrzeb Kazimierza
Piechowskiego, słynnego uciekiniera z
niemieckiego obozu
koncentracyjnego
Auschwitz, żołnierza
Armii Krajowej, więźnia
okresu stalinowskiego,
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.
rektora Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęc i m iu A nd r z ej K acor z yk ,
a także podsekretarz stanu w
Ministerstwie Obrony Narodowej Dominik Smyrgała, który
pośmiertnie nadał Kazimierzowi Piechowskiemu złoty medal
„Za zasługi dla obronności kraju”. Obecny był także Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa poseł
Kazimierz Smoliński.
Pożegnanie odbyło się z honorami wojskowymi, z udziałem
kompani honorowej, którą wystawiła 22 Baza Lotnictwa Taktycznego z Malborka.
Kazimierz Piechowski urodził
się w Rajkowach, ale od najmłodszych lat związany był
z Tczewem. W czasie II wojny
światowej trafił do Auschwitz,
skąd w brawurowy sposób udało mu się uciec w przebraniu SSmana. Do końca wojny walczył

w szeregach Armii Krajowej,
za co w okresie stalinizmu został skazany na długoletni pobyt w więzieniu.

Był autorem wspomnień „Był e m nu m e r e m… H i s t o r i e
z Auschwitz”. W 2006 roku
Rada Miejska w Tczewie nadała Kazimierzowi Piechowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Został
uhonorowany za bohaterską
i patriotyczną postawę podczas
II wojny światowej i w okresie
powojennym. – Jestem bardzo
szczęśliwy z powodu otrzymania tego wyróżnienia – mówił wówczas K. Piechowski.
– Tczew to miasto, które jest
mi bardzo bliskie. To ukochane miejsce, które pozostanie
w moim sercu do końca życia.
To tutaj – w domu, w szkole,
w drużynie harcerskiej wpajano
mi najważniejsze wartości: Bóg
i ojczyzna. Te dwa słowa były
sensem mojego życia.

W 2015 r. został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Uhonorowany został także nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej, którą przyznaje IPN.
Kazimierz Piechowski zmarł 15
grudnia. Miał 98 lat.

Bywało, że spotykaliśmy tratwy płynące do Tczewa i dalej
do Gdańska. Flisacy pozwalali nam wsiadać na tratwę i tak,
śpiewając wespół z flisakami, dopływaliśmy do Tczewa (…) Były
to najpiękniejsze lata naszego życia – to fragment książki Kazimierza Piechowskiego „Byłem
numerem”.
– A teraz Tczew – to swoje szczęśliwe miasto, pan Kazimierz wybrał jako miejsce
wiecznego spoczynku. To dla
nas wszystkich ogromny zaszczyt – powiedział Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa.
M.Ś.
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XI Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie
1315 uczniów z 43 pomorskich
szkół zgłosiło się do udziału w XI
Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Tak dużej liczby uczniów, którzy zadeklarowali swój
udział, wcześniej nie było.
I etap XI Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie odbył się 7
grudnia. Kolejny etap zaplanowano na 25 stycznia 2018 r. Do
rozwiązania będzie wtedy trudniejszy test z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi. Najlepsi spotkają
się w finale, który odbędzie się 22
marca 2018 r. w Starogardzkim
Centrum Kultury.
Zadaniem f inalistów będzie
zdiagnozowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego spalania odpadów i zaproponowanie rozwiązań problemu. Komisja
konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną każdej pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie
z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność zaprezentowania autorskiego projektu.
Zwycięzca XI Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie otrzyma m.in.
darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską
Wyższą Szkołę Humanistyczną.
Na nagrody rzeczowe mogą liczyć
wszyscy finaliści. W poprzednich
edycjach konkursu były to m.in.:
laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, aparaty fotograficzne oraz kursy prawa jazdy.
Szkolny koordynator, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady dostanie indeks na darmowe studia
podyplomowe w GWSH.
Organizatorami XI Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Konkurs
współorganizują straże miejskie
z Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi,
Starogardu Gdańskiego i Tczewa oraz straż gminna z Kościerzyny. Partnerem przedsięwzięcia jest Wydział Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego
w Gdańsku.
Honorow y patronat nad X I
Olimpiadą Wiedzy o Bezpieczeństwie sprawują: Marszałek Województwa Pomorskiego,
Pomorski Kurator Oświaty oraz
Prezydent Miasta Gdańska.

stra ż miejska
w tczewie

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

Straż Miejska w grudniu
W grudniu 2017 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 867 interwencji, w tym 475 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 75 – od operatorów monitoringu, 175 - zgłoszone przez
dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie oraz 142 – to interwencje własne strażników.
• Pr z e w ie z iono 2 2 osoby
z upojeniem alkoholowym:
10 – do miejsca zamieszkania, 2 – do pogotowia socjalnego w Elblągu, 3 – do
policyjnej izby zatrzymań, 5
– do ogrzewalni w Tczewie,
1- do Szpitala Powiatowego
w Tczewie, 1 – do Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych Nowy Staw.
• Przeprowadzono 78 wspólnych patroli z funkcjonariuszami KPP.
• Osadzeni z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd.
wykonując prace porządkowe na terenie Tczewa zebrali 114 worków śmieci (po 120
l każdy).

• Dzielnicowi strażnicy miejsc y dzia łając y na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 31 interwencji
własnych oraz 39 zleconych
(przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 8 mandatów
karnych na łącznie 700 zł,
w ystawili 12 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 20 osób pouczyli.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi
podjęli 11 interwencji własnych oraz 66 zleconych, nałożyli 3 mandaty karne na
łącznie 300 zł, w ystawili
7 wezwań dla sprawców wyk roczeń drogow ych oraz
2 osoby pouczyli.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi
podjęli 7 interwencji własnych oraz 82 zlecone, nałożyli 1 mandat karny na 100
zł, wystawili 22 wezwania
dla sprawców w ykroczeń
drogowych oraz 7 osób pouczyli.

Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkow ych, spoży wania
alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.

• W 6 placówkach przeprowadzono kontrole dotyczące
posiadania umów na wywóz
odpadów stałych. Nałożono
1 mandat w wysokości 100 zł.

• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: uszkodzenia szyby (1.12), kolizji drogowej
(1, 13.12), uszkodzenia mienia
(7.12), rozboju (30.12).

• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 16 interwencji. Nałożono 1 mandat karny (50 zł) za niezgodne
z przepisami wyprowadzanie psów. 8-krotnie zgłoszono do schroniska informację
o psach bez opieki.

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji inwestuje
Pod koniec ubiegłego roku w
Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji przeprowadziło prace remontowe oraz uzupełniło wyposażenie Fitness Clubu.

Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji pamięta o piłkarkach i piłkarzach trenujących na
obiekcie przy ul. Ceglarskiej. –
Wykorzystując przerwę w rozgrywkach przeprowadziliśmy
remont szatni i sanitariatów –
mówi Andrzej Błaszkowski,
dyrektor TCSiR. – Odświeżone zostały ściany w szatniach,
lifting przeszły również drzwi,
instalacja elektryczna i oświetlenie. Dodatkowo w budżecie
miasta na rok 2018 znalazły się
środki inwestycyjne na instalację systemu nawadniania.
TCSiR zrealizowało również
pierwszy etap modernizacji hali
tenisowej. Modernizacja polegała na wymianie oświetlenia na ledowe, co obniży kosz-

ty oświetlenia obiektu o 2/3
oraz na położeniu nowej nawierzchni w miejsce wyeksploatowanej.
Tczewskie Centrum Sportu
i Rekreacji uzupełniło wyposażenie Fitness Clubu o przyrządy do
pilatesu i crossfitu. Dodatkowo
zakupiono wyczynową ławeczkę
dla „siłaczy”, orbitrek odciążający stawy do ćwiczeń aerobowych
oraz trenażer WATTBIKE.

– Na tym ostatnim urządzeniu
każdy możne przeprowadzić testy wydolnościowe oraz dopracować technikę pedałowania
– tłumaczy A. Błaszkowski.
– Urządzenie pokazuje 40 różnych parametrów treningu, korzystając z bezpłatnej aplikacji
WATTBIKE HUB otrzymuje się propozycję planów treningowych.
(TCSiR)
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Kalendarz Imprez
Miejskich 2018

Jubileusze małżeńskie

Razem przez 50 i… 60 lat

Na miejskiej stronie internetowej www.wrotatczewa.pl został
zamieszczony Kalendarz Imprez
Miejskich na 2018 r. Jest to zestawienie propozycji imprez otrzymanych od różnych organizatorów. Łącznie kalendarz zawiera
ponad 200 imprez, oczywiście
w ciągu roku będzie on korygowany
lub uzupełniany na prośbę organizatorów poszczególnych imprez.

15 kolejnych par świętowało jubileusze małżeńskie. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki przekazał im życzenia, kwiaty oraz…
czeki.

Pary, które obchodzą jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego
otrzymały Medale Prezydenta RP za długoletnie pozycie
małżeńskie, natomiast wszystkie małżeństwa otrzymały od
prezydenta Tczewa nagrody
rzeczowe.
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńskim zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały
w Tczewie powyżej 5 lat, obchodzącym jubileusz pożycia
małżeńskiego, przyznawane są
nagrody rzeczowe o wartości:
– 1000 zł za 50-lecie
– 1500 zł za 55-lecie

M. Mykowska (2)

10 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi. – Wszystkim
Państwu gratuluję tak długiego
stażu małżeńskiego, życzę dużo
zdrowia i kolejnych jubileuszy –
powiedział prezydent Mirosław
Pobłocki.

Wszyscy jubilaci otrzymali gratulacje i nagrody od prezydenta Tczewa

– 2000 zł za 60-lecie
– 2500 zł za 65-lecie
– 3000 zł za 70-lecie.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par:

– Danuta i Edmund
Nagórscy
– Helena i Henryk Ćwiklińscy
– Helena i Bronisław Reise
– Teresa i Gerard Sarnowscy
– Irena i Zdzisław Borciuchowie
– Renata i Edward Dróbka
– Halina i Jerzy Piotrzkowscy

– Bogumiła i Edward
Tomczykowie
– Maria i Ryszard Złotowscy
– Halina i Gerard Domańscy.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 5 par:

– Wanda i Franciszek Smukała
– Teresa i Kazimierz Sobczak
– Jadwiga i Władysław Klein
– Władysława i Jerzy
Sieroccy
– Ludwika i Andrzej Murawieccy.
M.M.

Aktywni seniorzy mają swój klub

Kalendarz Imprez Miejskich ma
charakter informacyjny. Wpisanie
do niego imprezy nie oznacza automatycznego wyrażenia zgody 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.
Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

lontariat, który świadczony będzie
m.in. na rzecz lokalnego środowiska. Rozwijany będzie wolontariat, w tym wolontariat międzypokoleniowy oraz sieć kontaktów,
która pozwoli na wspieranie osób
niewychodzących z domu. Ruch
samopomocy będzie narzędziem
istotnym dla budowania sieci
wsparcia w obszarze środowiska
senioralnego.

Klub Senior + to kolejna oferta
dla tczewskich seniorów.
8 stycznia 2018 r. przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie odbyło
się uroczyste otwarcie i poświęcenie Klubu Senior +.

Oferta klubu skierowana jest dla
nieaktywnych zawodowo mieszkańców Tczewa w wieku 60+.
Klub czynny będzie trzy razy
w tygodniu przez 5 godzin dziennie. – Celem Klubu „Senior+” jest
aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego – mówi Julita Jakubowska,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tczewie.
– W tym celu działania ukierunkowane będą na rozpoznawanie
potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii
zajęciowej, w tym między innymi

Zgłaszane imprezy mają różny
charakter – od dużych plenerowych koncertów, poprzez spektakle, wystawy, imprezy sportowe
i rekreacyjne, szkolne aż po uroczystości patriotyczne.

zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej
do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone w ramach Klubu nastawione będą na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez
organizowanie różnego rodzaju

uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

W ramach programu, seniorzy
zostaną zaktywizowani do rozwijania działań w oparciu o ruch
samopomocy oraz w oparciu o wo-

Celem Klubu będzie utrzymanie w aktywności jak największej liczby mieszkańców Tczewa z uwzględnieniem dostępnej
liczby 30 miejsc.

Zadanie zostało sfinansowane ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020 oraz środków Gminy Miejskiej Tczew.
(MOPS)
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Jarmark Bożonarodzeniowy już za nami
Wielu tczewian i przyjezdnych
skorzystało z oferty piątego już
Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Na klientów czekały swojskie
wędliny, sery, chleb litewski,
kwas chlebowy, herbaty, konfitury, słodycze, domowe pierogi, miody pitne, zupa grzybowa, barszcz, ciasto domowe.
Nie brakowało wyrobów rękodzielnicz ych, począwsz y
od ozdób świątecznych (stroików, bombek, wieńców, świec),
a skończywszy na aniołkach
i przedmiotach drewnianych,
szklanych, gipsowych, zdobionych techniką decoupage, które mogą posłużyć jako drobne upominki. Było też stoisko
z choinkami.

M. Mykowska

Jarmark tradycyjnie odbył się
w ostatni prz edś w iąteczny
weekend, na placu Hallera.

Odwiedzający Jarmark Bożonarodzeniowy nie mogli narzekać na brak
atrakcji

Jarmark nie miałby swojego uroku, gdyby nie działania towarzyszące handlowi. W tym roku
odwiedził nas zimowy korowód
z Królem i Królową Śniegu, któ-

rzy poruszali się… na szczudłach. Oczy wiście nie mogło
zabraknąć Świętego Mikołaja
– rozdającego drobne upominki
w konkursach i zachęcającego do

wspólnej zabawy. Kolejną propozycja dla dzieci były warsztaty
twórczego rękodzieła w „Zimowej krainie”. Najmłodsi wykonywali ozdoby i kartki świąteczne,
a także zimowe pacynki.
Podczas jarmarku odsłonięta
została figurka zimy. Prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki odsłonił ją wspólnie z Mikołajem,
jego pomocnikami i najmłodszymi mieszkańcami Tczewa.
Głównym organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego
jest Fabryka Sztuk, a partnerami: Urząd Miejski w Tczewie,
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie,
GPEC TCZEW SP. Z O.O.,
Zakład Usług Komunalnych w
Tczewie, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. w Tczewie
i Straż Miejska w Tczewie.
M.M.

Przynieśli dobrą nowinę

W świąteczny nastrój publiczność wprowadzili:
• orkiestra Środowiskowych
Domów Samopomocy
w Tczewie pod kierunkiem
Bożeny Szczepańskiej
• dzieci ze Świetlicy Środowiskowej PKPS przy ul.
Kopernika
• Chór Męski „Echo”
• Zespół Opiekuńczy MOPS
w Tczewie
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gd.
• zespół tańca hip-hop
z CKiS
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowach
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starogardzie Gd.
• dzieci z Przedszkola
„Melodica”
• Zespół Młodzieżowych
Trzecich Piątków Miesiąca

M. Śniegula (2)

15 grudnia miał miejsce VII Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych. Amatorskie grupy artystyczne reprezentujące ośrodki
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci ze świetlic
środowiskowych na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
wykonały przepiękne polskie kolędy i pastorałki oraz inscenizacje o charakterze bożonarodzeniowym.

• Dom Pomocy Społecznej
w Rokocinie
• Dom Pomocy Społecznej
w Damaszce
• koło PSONI WTZ
w Tczewie
• Środowiskowe Domy Samopomocy w Kończewicach
• Dom Pomocy Społecznej
w Rudnie
• Klub Samopomocy „Przyjazna Dłoń”
• Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki, pamiątkowe dyplomy i upominki.

Przegląd był uwieńczeniem projektu „Nieśmy dobrą nowinę
– Boże Narodzenie wyrażone
poprzez sztukę”, współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął prezydent Mirosław Pobłocki.
Realizatorzy to: Polski Komitet Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie.

Dodatkową atrakcją imprezy była wystawa prac o tematyce świątecznej, wykonanych
podczas warsztatów rękodzieła
w ramach projektu.
M.Ś.
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Już piętnasty raz spotkaliśmy się
na Miejskim Spotkaniu Opłatkowym
Już po raz piętnasty tczewianie
spotkali się na miejskiej wigilii.
Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy świąteczne życzenia.
Spotkanie odbyło się w niedzielę 17 grudnia na pl. Św. Grzegorza. – Już po raz piętnasty
spotykamy się w Tczewie, aby
wspólnie wspominać wydarzenia sprzed ponad 2 tysięcy lat –
narodziny Chrystusa – powiedział prowadzący spotkanie ks.
Piotr Pruski z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. – Chcemy ten czas spędzić wspólnie,
bo święta to przede wszystkim
wspólnota, dar bycia razem.
Na scenie rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. Wystąpili m.in.
zespół Smyki ze Szkoły Podstawowej nr 10, Biedronki –
doskonale znany tczewianom
chór dziecięcy z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św., Konrad
Mania i Jakub Freda, chór pod
dyrekcją Kazimierza Ostrowskiego oraz Karolina Kornas.
Do śpiewania chętnie włączali się mieszkańcy, którym przekazaliśmy kolędowe śpiewniki.
Tczewscy harcerze tradycyjnie podzielili się Betlejemskim
Światełkiem Pokoju. Dzieciom
radość sprawił żywy żłobek.

Betlejemskie Światełko Pokoju przekazali tczewscy harcerze

i błogosławieństwie ze sceny znowu popłynęły kolędy, a uczestnicy wigilii dzielili się opłatkami
(rozdaliśmy ich 10 tys.).
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.
Druga część spotkania odbyła
się w parku Centrum Kultury
i Sztuki. Tam, dzięki licznym
darczyńcom, każdy mógł otrzymać m.in. barszcz, bigos, rybę,
ciasto, świeże pieczywo.
M.M.

M. Mykowska (4)

W miejskiej wigilii uczestniczył m.in. biskup pelpliński ks.
Ryszard Kasyna. Życzenia złożył tczewianom także prezydent Mirosław Pobłocki, wiceminister Kazimierz Smoliński
oraz starosta tczewski Tadeusz
Dzwonkowski. Po życzeniach

Kolędy śpiewały m.in. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10

Przedświąteczne spotkanie było okazją do podzielenia się opłatkiem
i złożenia życzeń

Wiele osób skorzystało z poczęstunku przygotowanego dzięki
darczyńcom
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zimowy wypoczynek w Centrum Kultury i Sztuki
Technikę tańca pogłębiają pod
okiem profesjonalnych nauczycieli oraz uczestniczą w zawodach tańca irlandzkiego.
Tworzą nowoczesne choreografie, w których przeplata się
elegancki i delikatny taniec
w baletkach z energetycznym
stepem.
Taniec jest dla nich podrożą,
podczas której wciąż odkrywają siebie. Już wkrótce w tę taneczną podróż zabiorą również Was.

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza
do wspólnego spędzenia zimowego odpoczynku. Wśród propozycji
znajdują się warsztaty minecrafta, pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, spektakl z CK Gdynia
pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, projekcja pierwszej części
filmu o Paddingtonie oraz zabawa z dobrze znanymi klaunami
Ruphertem i Rico.

5-9 lutego
warsztaty Minecraft
instruktor: Dawid Klein
godz. 15.30-17.00
godz. 17.00-18.30
Wstęp wolny.
Każda grupa po 6 osób, wiek
od 7 lat. Obowiązują zapisy.
Temat: Gród Sambora
Opis zajęć:
Uczestnicy warsztatów podczas
spotkań w ferie postarają się odtworzyć (inspirując się zdjęciami pozostałości murów na ulicy Łaziennej) Gród Sambora.
Pobudzi to kreatywność dzieci
w nawiązaniu do realnej historii która toczyła się w tej okolicy. Oprócz Grodu dzieci mogą
stworzyć dodatkowe podziemne miasto spójne z planem zabudow y. Dodatkowo mapa
może być wzbogacona zagadkami i ciekawostkami z historii
i umieszczona później do ściągnięcia na stronie Centrum Kultury i Sztuki.

Aby zajęcia pozbawione były monotonii co jakiś czas realizowane
będą dodatkowe questy (zadania)
gdzieś w oddali grodu.

5 lutego
Avalon

pokazy oraz warsztaty tańca
irlandzkiego
Pokazy (30 minut)
o godz. 10.00 i 12.00
Wstęp wolny.
Warsztaty (po 45 minut). Wstęp
wolny. Na warsztaty zapraszamy
dzieci i młodzież od lat 10.
I grupa – godz. 13.00
II grupa – godz. 14.00
Obowiązują zapisy zarówno na
pokazy, jak i warsztaty. Ilość
miejsc jest ograniczona
Avalon jest zespołem tańca irlandzkiego z Torunia, działa-

jącym od 2004 roku. Nazwa
Avalon wywodzi się od krainy
wiecznego szczęścia i to właśnie
daje im taniec – radość z możliwości dzielna się swoją pasją.
Zespół występuje na wielu scenach począwszy od festiwali,
poprzez festyny, bale, imprezy
charytatywne. Organizują również zabawy w stylu irlandzkim,
podczas których uczestnicy poznają tradycyjne tańce z Zielonej Wyspy i wspólnie bawią się
w rytm skocznej muzyki.
Tancerze z zespołu Avalon
uczestniczą w wydarzeniach
kulturalnych w wielu miastach
Polski, dla publiczności w różnym wieku – od dzieci przedszkolnych do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W swoim dorobku posiadają również spektakle taneczne.

6 lutego
Spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu”

Scena 138 działająca przy CK
Gdynia
godz. 9.00 i 11.00, bilety 10 zł
Czy pamiętacie bajkę o księżniczce, której prawdziwość zostaje poddana próbie za pomocą
podłożonego – pod sterty miękkich poduszek i kołder – ziarnka grochu?
Niezwykle zabawna, a przy tym
nieco ironiczna historia księżniczki Pirlipatki i księcia, który
nie potrafi sobie znaleźć żony.
Klasyka według mistrza Andersena w dowcipnej przeróbce
Jana Brzechwy.
Powiem Wam coś w sekrecie,
był sobie raz Król na świecie,
przy Królu była Królowa,
a przy nich syn – pusta głowa.
Król stale sapał i chrapał,

Kosmiczne ferie zimowe z Fabryką Sztuk
Propozycje dla grup zorganizowanych:

Oferta edukacyjna dostępna na:
www.fabrykasztuk.tczew.pl
Zapisy: 58 530-44-81
Propozycje dla osób indywidualnych:

Warsztaty Zimowe niebo

– uczestnicy dowiedzą się co
nieco o gwiazdozbiorach widocznych na naszym niebie zimową porą oraz wykonają wybraną przez siebie konstelację,

Szkółka Plastyczna Piotrusia Pana
– poniedziałki o godz. 16.00
– adresowana do dzieci

Warsztaty Pojazdy kosmiczne

– uczestnicy wykonają rakiety
i inne pojazdy kosmiczne.
Proponujemy także warsztaty
artystyczne (np. malowanie na
szkle, garncarstwo, ozdoby z filcu, decoupage, cuda z patyków,
malowanie gąbką, ozdabianie
kartek okolicznościowych, tworzenie papierowych domków…),

Spotkania z Bałwankiem

zajęcia edukacyjne (quiz zimowy z nagrodami, lekcje etnograficzne i historyczne, czytanie

bajek), spacery z przewodnikiem po Tczewie, zwiedzanie
wystaw stałych i czasowych.

– wtorki i czwartki o godz. 14.00
– zajęcia dla dzieci łączące elementy zabawy z plastyką, muzyką i literaturą (tematy: zimowy
domek, przygody z koci-koci…
KOCIEWIAKIEM, karnawał)
Wstęp bezpłatny!
Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

Ferie zimowe • 13

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Styczeń 2018

do pracy mały miał zapał.
Syn był podobny do Króla
po świecie szerokim hulał,
a czego szukał na świecie,
tego się z bajki dowiecie.

7 lutego
Warsztaty taneczne – hip hop
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy.
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00

8 lutego
Ruphert i Rico

zabawa z klaunami
„Pada śnieg, pada śnieg”
godz. 10.00-13.00, wstęp 5 zł
Ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy.
Serdecznie zapraszamy na zimową zabawę ze znanymi i lubianymi klaunami Ruphertem i Rico!
Nie zabraknie wielu fantastycznych atrakcji dla najmłodszych.
Będzie feeria barw, konfetti
i bańki mydlane, a to wszystko
w zimowym klimacie. Nie zabraknie też konkursów!

9 lutego
Paddington

projekcja filmu
dla najmłodszych
godz. 9.00, wstęp wolny
Ilość miejsc ograniczona
– obowiązują zapisy.
Któż nie zaopiekowałby się małym sympatycznym misiem siedzącym samotnie na wielkim
dworcu kolejowym? Państwo
Brown z dziećmi bez wahania
przygarnęli uroczego niedźwiadka w czerwonym kapeluszu i... odtąd już nic nie było jak
dawniej. Do Londynu Miś Paddington przybył w tajemniczy
sposób aż z Peru, ale ta podróż
to dopiero początek przygód
niezwykłego zwierzaka. Spokojne życie Jonathana Browna
i jego siostry będzie teraz pełne
nie tylko prześmiesznych sytuacji, ale i niesamowitych, magicznych zdarzeń.
Rezerwacje od 2 stycznia,
od godz. 10.00
Rezerwacje na wydarzenia: kasa
Centrum Kultury i Sztuki
Dorota Maciejewska, tel. (58)
531-07-07 wew. 34 lub kom.
534-989-340
Rezerwacje na warsztaty: Anna
Kruszyńska, tel. (58) 531-07-07
wew. 33 lub kom. 535-263-757

Ferie w miejskiej książnicy
Dla dzieci, które spędzą tegoroczne ferie w naszym mieście Miejska
Biblioteka Publiczna w Tczewie
jak co roku przygotowała bogatą
ofertę bezpłatnych zajęć.
Codziennie w filiach na każdym
osiedlu będą czekały na dzieci kąciki zabaw, a w nich m. in.
gry planszowe, puzzle i kolorowanki.
Ponadto od wtorku do piątku
o godz. 12.00 odbędą się w poszczególnych filiach biblioteki zorganizowane zajęcia literacko-plastyczne dla uczestników
indywidualnych. We wtorki zapraszamy dzieci do Filii nr 5 na
Starym Mieście na cykl „ Bałwanki nie tylko ze śniegu”,
w środy Filia nr 3 na Suchostrzygach proponuje „Warsztaty plastyczne dla małych artystów”.
Na Nowym Mieście w Filii nr
9 w czwartki najmłodsi tworzyć będą „Zimowe krajobrazy”
oraz „Plastoludka”, natomiast
w piątkowe południe zapraszamy na Czyżykowo do Filii nr 2
na „Fantastyczne Ferie” .
Filia nr 4 na osiedlu Staszica zaprasza we wtorki na godz. 14.00
na wspólne czytanie dzieci i rodziców „Moje kochane zwierzaki” oraz twórcze „Malowanie palcami” . Na osiedlu Górki
Filia nr 7 zaprasza na zajęcia w
drugim tygodniu ferii w poniedziałek o godz. 16.30 „Hop,
hop do mety” i środę o godz.

11.00 na warsztaty „Ożywiamy bajki”.
W czasie ferii odbędą się również spotkania Klubów dziecięcych:
30 stycznia (wtorek) godz.15.00
Klub Przyjaciół Pszczółki Mai
(Filia nr 9)
30 stycznia (wtorek) godz.15.15
Dyskusyjny Klub Książki dla
Dzieci (Filia nr 5)
1 lutego (czwartek) godz. 15.00
Klub Kubusia Puchatka (Filia nr 5)
1 lutego (czwartek) godz. 16.00
Klub Franklina (Filia nr 3)
8 lutego (czwartek) godz. 15.00
Klub Kubusia Puchatka (Filia nr 5)
8 lutego (czwartek) godz. 16.00
Klub Franklina (Filia nr 3)

Zajęcia dla grup zorganizowanych :
„Tajemnicze ślady na śniegu” –
zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat,
organizowane przez Filię nr 2
Terminy: 30 stycznia – 1 lutego
„Kocie historie” – zajęcia organizowane przez Filię nr 3
Terminy: 30 stycznia – 6 lutego
„Fantastyczne rejsy z piratami”
– zajęcia organizowane przez
Filię nr 5
Terminy: 30 stycznia – 2 lutego
„Biblioczang” – zajęcia organizowane przez Filię nr 9
Terminy: 30 stycznia – 2 lutego
Szczegóły, adresy filii i kontakt
w sprawie zapisów:
www.biblioteka.tczew.pl
tel. 58 531-35-50 wew.21.
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W Tczewie coraz lepsze powietrze
Tczew znalazł się na ósmym miejscu wśród polskich miast, gdzie
stężenie pyłu zawieszonego
(PM10) jest najniższe.
Polski Alarm Smogowy przeanalizował dane z roku 2016
zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. To najnowsze dane o pomiarach pochodzących z wszystkich stacji
pomiarowych w Polsce i ujmujących rok 2016.
Średnioroczne stężenia pyłu
PM10 nie powinny przekraczać
poziomu 40 mikrogramów na
metr sześcienny. Na liście miast,
w których dopuszczalny poziom 40 ug/m3 został przekroczony znajdują się m.in. Kraków,
Opoczno, Pszczyna, ale też np.
Starogard Gd. Większość najbardziej zanieczyszczonych miast
znajduje się na terenie Śląska,
Małopolski i woj. łódzkiego.
Wśród miast, gdzie stwierdzono najniższy poziom pyłu zawieszonego jest natomiast Tczew.
Stacje pomiarowe o najniższym
stężeniu średniorocznym pyłu
PM10 (poza stacjami pozamiejskimi)
1. Gdynia – 15.4 µg/m3
2. Sopot – 16.7 µg/m3
3. Szklarska Poręba – 18.3 µg/m3
4. Słupsk – 19.2 µg/m3
5. Suwałki – 19.2 µg/m3
6. Białystok – 19.8 µg/m3
7. Ożarów – 19.9 µg/m3
8. Tczew – 20.0 µg/m3

– Cieszę się, że pomiary powietrza w Tczewie okazały się tak
dobre – możemy oddychać pełną
piersią – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Miasto
Tczew już od wielu lat podejmuje działania, które zmierzają do

poprawy jaskości powietrza. Od
2012 roku organizujemy konkurs „Czyste powietrze Tczewa”,
uczestniczymy też w konkursie
„Czyste powietrze Pomorza”.
Dzięki temu przyznajemy dotacje tym mieszkańcom, wspólno-

tom mieszkaniowym, które chcą
wymienić piece węglowe na ekologiczne źródła ciepła.
W latach 2012–2017 Gmina
Miejska Tczew przyznawała dotacje do wymiany ogrzewania.
W ww. okresie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa” zlikwidowano 348 kotłów
węglowych i wykonano 161 nowych instalacji (kotły gazowe,
podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej i pompy ciepła).
Nie bez znaczenia są także
obecne inwestycje prowadzone
przez GPEC Tczew zmierzające do podłączenia Starego Miasta do sieci ciepłowniczej. W
konsekwencji doprowadzi to do
kolejnego zmniejszenia się liczby pieców opalanych węglem.
Tczewska Straż Miejska w sezonie grzewczym prowadzi systematyczne kontrole sprawdzając, czym palimy w piecach.
Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Tczewie z firmą Alarmowy.pl na terenie Tczewa powstaje
sieć czujników jakości powietrza.
Pierwszy taki czujnik został zainstalowany naprzeciwko ratusza.
Laserowe czujniki sprawdzają jakość powierza co minutę, a wynik wskazuje odpowiedni kolor.
(jeśli jest zielony – powietrze jest
czyste). Wkrótce takich urządzeń
pojawi się na terenie miasta więcej.
Miasto nie ponosi kosztów związanych z ich zakupem.
M.M.

Oświadczenie Zakładu Usług Komunalnych w sprawie komunikacji miejskiej
akład Usług Komunalnych
Z
w Tczewie (w skład którego wchodzi Lokalny Transport

Zbiorowy) odpowiada za organizację transportu zbiorowego
w mieście, tj. liczbę i jakość przejazdów komunikacji miejskiej,
punktualność autobusów, wyposażenie wewnątrz pojazdów,
czystość itp. Pracownicy LTZ
nie posiadają uprawnień pozwalających na kontrolę stanu technicznego autobusów. LTZ reaguje natomiast na wszelkie sygnały
dotyczące np. niesprawności czy
nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów nakazując przewoźnikowi usunięcie usterek.

30 listopada 2017 r. pracownik
LTZ udał się do kierownictwa
METEORA w Tczewie w celu
bezpośredniego w yjaśnienia
przyczyn zatrzymania dowo-

dów rejestracyjnych autobusów
zarówno w dniu 27 jak i 29 listopada 2017 r.
Przewoźnik oświadczył, że powodem zatrzymania dowodów
rejestracyjnych w dniu 27 były
stwierdzone wycieki płynów eksploatacyjnych, głównie spod silnika – bez szczegółowego ich
umiejscowienia przez ITD. Jeszcze w tym samym dniu METEOR, po usunięciu widocznych
wycieków płynów eksploatacyjnych, pojechał na stację diagnostyczną w celu stwierdzenia, czy
wskazane przez ITD usterki zostały usunięte i przedmiotowe autobusy nadają się do dalszej eksploatacji – autobusy taki przegląd
przeszły pozytywnie.
29 listopada Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła ponowną kontrolę tych sa-

mych autobusów co w dniu 27
listopada, ale tym razem kontrola była przeprowadzona bardzo szczegółowo już na stacji
diagnostycznej, na której jest
kanał i z którego można stwierdzić dokładne miejsca wycieków płynów eksploatacyjnych
oraz inne usterki, które ewentualnie mogą wyeliminować autobus z dalszej eksploatacji.
Z zatrzymanych 29 listopada
dowodów rejestracyjnych autobusów nr 735, 736 i 737 – autobus 735 nie jest już naprawiany, gdyż w planach Meteora
przeznaczony był już i tak do
wymiany na nowy, a pozostałe autobusy naprawiane są sukcesywnie.
Lokalny Transport Zbiorowy kontroluje także zgodność
wykonywanych kursów auto-

busów z ich harmonogramem.
W listopadzie autobusy miejskie
nie wykonały 944 kilometrów
na 121 356 zaplanowanych, co
stanowi 0,78 proc. W większości przyczyną niewykonanych
kursów są awarie autobusów lub
korki na ich trasie przejazdu.
Za każdy ze straconych kursów
przewoźnikowi naliczana jest
kara finansowa – za m-c listopad 2017 r. prawie 4000 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, w kolejnym przetargu, który jest planowany na 2019 r.,
Zakład Usług Komunalnych
w Tczewie zamierza zawrzeć
w nim m.in. zapisy o maksymalnym, a nie tylko średnim wieku autobusów oraz podwyższyć
kary na niewykonane kursy, aby
do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

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

e•mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Podsumowanie projektów kobiet biznesu
5 grudnia w sali Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyło się
ostatnie w 2017 roku spotkanie
kobiet biznesu, podczas którego
podsumowaliśmy dwuletni projekt Akademii Menadżerki i Mentorek Biznesu.
Akademia Menadżerki to projekt, który skierowany był do
przedsiębiorczych kobiet, a jego
celem było podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie rozwijania osobowości oraz biznesu.
Uczestniczki projektu przeszły
szkolenia z marketingu, obsługi
klienta, personal brandingu i negocjacji w biznesie.

Akademia Mentorek Biznesu,
to projekt który miał na celu
przygotowanie absolwentek I
edycji projektu do pełnienia roli
mentorek biznesu dla wszystkich kobiet, planujących otworzyć własną działalność lub potrzebują wsparcia mentorskiego
w tym właśnie zakresie.
Podczas spotkania gościliśmy
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu Iwonę
Flis. PSKB działa od 2 lipca
2004 roku. Od początku swo-

jego istnienia stawia sobie za
cel integrację środowiska kobiet aktywnych zawodowo poprzez działalność edukacyjną,
lobbingową, opiniotwórczą,
filantropijną i charytatywną.
Stowarzyszenie ma w swoim
dorobku wiele projektów promujących sukcesy kobiet i zachęcających je do zmian zawodowych, umożliwiających
dalszy rozwój.
Akademię Menadżerek Biznesu ukończyło 15 kobiet, natomiast mentorek biznesu 8 pań.
Wszystkie absolwentki otrzymały z rąk prezydenta miasta
Mirosława Pobłockiego specjalne certyfikaty. Działania
związane z wdrażaniem men-

toringu dla wszystkich zainteresowanych będą prowadzone
od stycznia 2018 roku, szczegóły zakresu tej współpracy będą
przedstawiane podczas kolejnych spotkań kobiet biznesu.
Najbliższe z nich odbędzie się
już na początku 2018 roku.
Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie. Na ich stoisku można było
zasięgnąć informacji o narzędziach wsparcia dla nowych
jak i istniejących na rynku podmiotów.
Gościliśmy również Izabelę Ryską, laureatkę Gdyńskiego Biznesplanu, która opowie-

działa o swoim biznesie i drodze
do sukcesu, jaką przyszło jej
pokonać od pomysłu do realizacji. Misją i celem jaki przyświecał Pani Izabeli podczas otwierania własnego biznesu było:
„stworzenia świec do masażu
i przesłanie ich do ludzi, aby zatrzymali się, nawiązali sami ze
sobą kontakt i rozkoszowali się
chwilą podczas masażu”.
Dziękujemy Joannie Grabowskiej, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie za udostępnienie sali oraz Aleksandrze
i Magdalenie Deja za ofiarowane upominki dla naszych
absolwentek. Serdecznie podziękowania za przygotowanie
i poprowadzenie cyklu spotkań
kobiet biznes wraz z programami „Akademia Menadżerki”
oraz „Akademia Liderki” kierujemy do Marzeny Grochowskiej – Get Choice.
Wszystkie przedsiębiorcze panie zapraszamy również na
spotkania kobiet biznesu, które cyk licznie organizujemy
w Domu Prz edsiębiorc y
w Tczewie. Szczegóły na naszej
stronie: www.dp.tczew.pl.

Kursy i szkolenia z dofinansowaniem
W obecnej perspektywie funduszy unijnych istnieje możliwość
skorzystania z dofinansowania
na szkolenia jak i kursy organizowane w ramach Działania 5.5
Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Kurs na rozwój – to program
z w ięk s z a n ia uc z e st n ic t w a
w kształceniu ustawicznym
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i pracowników (małych
przedsiębiorstw tj. zatrudniających do 250 osób) oraz pracowników podmiotów ekonomii
społecznej takich jak fundacje,
stowarzyszenia, KIS, CIS itp.

Głównym celem KURSU NA
ROZWÓJ jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku
aktywności zawodowej (25 lat
i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem
lub podwyższeniem kwalifikacji i
kompetencji zawodowych. Kursy
skierowane są do osób zamieszkałych na terenie całego województwa pomorskiego.
Rozwiń żagle – to program
zwiększania uczestnictwa w
kształceniu ustawicznym osób
prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą jak i
pracowników (małych przedsiębiorstw tj. zatrudniających
do 250 osób) oraz pracowników podmiotów ekonomii spo-

łecznej takich jak fundacje,
stowarzyszenia, KIS, CIS itp.
Głównym celem ROZW IŃ
ŻAGLE jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej (18
lat i więcej), które z własnej
inicjatywy są zainteresowane
nabyciem lub podwyższeniem
kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Kursy skierowane
są do osób zamieszkałych na
terenie całego województwa
pomorskiego.
Na fali ku karierze – to program
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów
o najwyższej stopie bezrobocia
w województwie pomorskim.

360 os. fizycznych, (200 kobiet i 160 mężczyzn) będących w wieku aktywności zawodowej (25 lat i w ięcej),
zatrudnionych w MMŚP lub
przedsiębiorstwach ekonomii
społecznej. Zamieszkujących
w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa
pomorskiego.
Szczegółowe informacje:
tel. 505-209-899,
516-444-752 lub 500-385-660.
Biuro projektu:
Kompass Consulting
Buczkowski Maciej,
ul. Sobieskiego 227/22,
84-200 Wejherowo, e-mail:
kursnarozwoj-pom@kompassconsulting.pl .
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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

Podsumowanie programów odpadowych prowadzonych
w placówkach oświatowych Tczewa w 2017 roku
Od wielu lat placówki oświatowe Tczewa przyczyniają się do
zmniejszenia strumienia odpadów trafiających do pojemników
miejskich prowadząc selektywną
zbiórkę różnych frakcji „czystych”
surowców, które trafiają prosto
ze szkół do ZUOS. W 2017 r.
w jednostkach oświatowych miasta Tczewa kontynuowano selektywną zbiórkę. Uczestnikami programów odpadowych były
wszystkie szkoły podstawowe (do
czerwca również gimnazja) oraz
niektóre przedszkola. Koordynatorem programów edukacyjnych
oraz zbiórki była Pracownia Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie we współpracy
z Zakładem Utylizacji Odpadów
Stałych. Tradycyjnie realizowane
były wieloletnie programy związane z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów: „Moje miasto bez odpadów”, „Recykling w
mojej szkole”, „Zielone zakupy”,
„Zakręcone – Odkręcone”, „Lider segreguje odzyskuje”.

Moje miasto bez odpadów

W XVI edycji programu „Moje
miasto bez odpadów” odzyskiwano papier oraz butelki plastikowe po napojach typu PET.
Przekazano do recyklingu łączn ie 207,859 Mg surowców
wtórnych.
Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskały Szkoła Podstawowa nr 12 tj. 49,2 kg na
ucznia, co jest najwyższym wynikiem, jaki wystąpił we wszystkich 16 edycjach. Bardzo wysokie
wyniki osiągnęły również Szkoła
Podstawowa nr 10 – 36,5 kg na
ucznia oraz Szkoła Podstawowa
nr 8 – 29,8 kg na ucznia.
Udział odpadów zebranych we
wszystkich programach odpadowych na konto poszczególnych
placówek oświatowych znajduje się na wykresie nr 1.
Poza systemem, w którym biorą
udział wszystkie szkoły, szczególnie wysoki wynik osiągnę-

ła Szkoła Podstawowa nr 11,
gdzie wg danych przekazanych
przez prywatnego odbiorcę jest
to 42,07 kg na ucznia. Także do
ZUOS z SP 11 trafiły surowce
w ilości 11,56 kg na ucznia.
W samej zbiórce plastiku (butelek typu PET) najwięcej udało się
zebrać Szkole Podstawowej nr 8
(1,99 kg na ucznia), Szkole Podstawowej nr 7 (1,80 kg na ucznia) oraz Szkole Podstawowej
nr 12 (1,37 kg na ucznia). Pomimo, że zbieranie butelek jest bardzo pracochłonne, a ich waga bez
nakrętek jest niewielka, to jednak takie działania przyczyniają się do ograniczenia potencjalnego spalania plastiku w piecach
– na osiedlach, gdzie dominuje
ogrzewanie indywidualne. Butelki typu PET na większą skalę zbierają tylko niektóre placówki, bo większość z nich trafia do
miejskich pojemników na plastik.
(Zestawienie wyników znajduje
się na wykresie nr 2).
Najwięcej surowców wtórnych
w programie „ Moje miasto
bez odpadów” zebrała w sumie
Szkoła Podstawowa nr 12.
Najaktywniejszymi przedszkolami w tym programie były:
Przedszkole „Fantazja”, „Chatka Puchatka”, Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia i „Jarzębinka”. Wprawdzie w 2017 roku
w programie „Moje miasto bez
odpadów wzięło udział w tylko 6 przedszkoli, ale ich udział
w całkowitej sumie zebranych
surowców wyniósł aż 9 proc.
(Patrz wykres nr 3).

Zakręcone – Odkręcone

W XIV edycji „Zakręcone –
Odkręcone” w szkołach i przedszkolach pozyskano prawie 4,63
mln szt. nakrętek z opakowań
plastikowych. Najlepszy wynik w statystykach szkół osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 8
– 3,66 kg na 1 ucznia. W czołówce znalazły się również Szkoła Podstawowa nr 10 z wynikiem

2,62 kg na 1 ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 12 – 2,18 kg
na ucznia. (Zestawienie wyników szkół znajduje się na wykresie nr 4).
Dużo wyższe średnie uzyskały
przedszkola. Wśród nich najwięcej nakrętek w przeliczeniu na 1
dziecko przekazały do recyklingu Przedszkole Sióstr Miłosierdzia tj. 5,65 kg/ dziecko oraz
Przedszkole nr 8 – 5,0 kg/dziecko (patrz wykres nr 5).
W 2017 roku odzyskano w sumie 13,22 Mg plastikowych nakrętek. Czyli o prawie tonę więcej niż w roku ubiegłym.

Recykling w mojej szkole

W ramach XV edycji programu
„Recykling w mojej szkole” niektóre szkoły zbierały odpady niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 1836 kg
baterii czyli o ponad 700 kg więcej niż w roku ubiegłym. W tej
kategorii niekwestionowanym
liderem nadal pozostała Szkoła Podstawowa nr 10, w której
przeliczeniu na 1 ucznia zebrano
aż 1,4 kg baterii (prawie trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym).
Duże ilości baterii tradycyjnie
zbierane są również w Szkole
Podstawowej nr 4 (kiedyś Gimnazjum nr 3) – 0,5 kg na ucznia.
– (patrz wykres nr 6)

Podsumowanie

Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach i konkursach (po zsumowaniu i uśrednieniu wyników
na 1 ucznia) oraz doliczeniu odpadów, które trafiły do prywatnych odbiorców (zbiórki charytatywne etc.) uzyskały:
Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła

Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 8 – (patrz wykres nr
7). Wśród przedszkoli najlepsze
wyniki w selektywnej zbiórce
odpadów uzyskały: Przedszkole „Fantazja”, „Chatka Puchatka”, „Jarzębinka”, Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia.
Wszystkie jednostki oświatowe
z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały 222,91
Mg surowców wtórnych, z czego 91 proc. zebrały szkoły, a 9
proc. przedszkola – w tym:
W stosunku do ubiegłego roku
nastąpił znaczy wzrost odzyskanej makulatury oraz zebranych baterii. Pot wierdzenie
dużej efektywności selektywnej zbiórki surowców wtórnych
w jednostkach oświatowych, na
przestrzeni kilku lat obrazuje
wykres nr 8.
W roku 2017 zebrano prawie
223 tony surowców wtórnych.
To najlepszy wynik z dotychczasowych uzyskanych przez szkoły i przedszkola w programach
odpadowych. Świadczy to o dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta z selektywną zbiórkę
i zrozumienie konieczności odzysku surowców.
Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży, rodzicom, szkolnym koordynatorom oraz 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 2018 roku. Pracownikom Zakładu Utylizacji Odpadów
Stałych dziękujemy za współpracę
z placówkami oświatowymi i regularny odbiór surowców.

ROK

Papier

Plastik

Aluminium

Baterie

RAZEM Mg

Kod
2016
2017

15 01 01
154,264
203,297

15 01 02
17,982
17,780

15 01 04
0,002
0

20 01 34
1,099
1,836

173,337
222,913
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Wykres nr 1
Udział odpadów zebranych we wszystkich programach odpadowych
na konto poszczególnych placówek oświatowych

Wykres nr 2
Zbiórka plastiku w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

Wykres nr 3
Struktura udziału przedszkoli i szkół w programach odpadowych w 2017 r.

Wykres nr 4
Zbiórka nakrętek w 2017 r. w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

Wykres nr 5
Zbiórka nakrętek w 2017 r. w przedszkolach w przeliczeniu na 1 dziecko

Wykres nr 6
Zbiórka baterii w 2017 r. w szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia

Wykres nr 7
Zbiórka surowców wtórnych w 2017 r. w szkołach

Wykres nr 8
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w jednostkach oświatowych Tczewa
prowadzonej w latach 2010-2017
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Rocznice i jubileusze 2018
Rok 2018 upłynie pod znakiem
doniosłych rocznic i jubileuszy.
Na pierwszy plan wysuwa się 100.
•
rocznica
niepodległości Polski.
• 140. rocznica urodzin Juliana Rummla
(1878-1954), wybitnego inżyniera, dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa
„Żegluga Morska”.
• 130. rocznica urodzin Eugeniusza
Kwiatkowskiego (1888-1974) ministra
i wicepremiera, głównego architekta
„Polski Morskiej” w latach 1926-1939.
• 120. rocznica urodzin Stanisława Kosko
(1898-1939), absolwenta Szkoły Morskiej w Tczewie i jej dyrektora w latach
1937-1939.
• 100. rocznica zakończenia I wojny
światowej (11.11.1918) oraz powstania
niepodległej i demokratycznej Polski, po
blisko 150. latach niewoli zaborów.
• 70. rocznica śmierci Tadeusza Wendy
(1863-1948), wieloletniego budowniczego portu morskiego w Gdyni, wielkiego znawcy spraw morskich.
• 70. rocznica powstania (1948) Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie.
• 60. rocznica odwołania (1958) Komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP hm. Józefa Grzesiaka-Czarnego (1900-1975),
bohatera więzień stalinowskich.
• 50. rocznica wolnościowego zrywu
studentów i inteligencji w marcu 1968
roku.
• 50. rocznica śmierci Józefa Borowika
(1891-1968), wybitnego popularyzatora
wiedzy o morzu i Pomorzu, dyrektora
Instytutu Bałtyckiego (1927-1939).
• 40. rocznica wyboru (16.10.1978)
kardynała Karola Wojtyły papieżem
– Janem Pawłem II, który m.in. pielgrzymował do Gdyni, Gdańska, Sopotu
i Pelplina.
• 30. rocznica strajków majowych
i sierpniowych 1988 roku, które doprowadziły do odbudowy „Solidarności”
oraz powstania wolnej i demokratycznej
Polski.
• 25. rocznica śmierci ks. Janusza St.
Pasierba (1929-1993), wybitnego uczonego, poety, prozaika i Honorowego
obywatela Miasta Tczewa.
• 20. rocznica uchwalenia ustawy
o samorządzie powiatowym i ustawy
o samorządzie województwa (1998).
• 15. rocznica śmierci Anny Łajming
(1904-2003), najwybitniejszej pisarki
pomorskiej, autorki m.in. wspomnień
o Tczewie (tom III pt. „Dom”).
• 10. rocznica śmierci Zygmunta Bukowskiego (1936-2008), wybitnego rzeźbiarza, poety i prozaika, który kilkakrotnie
gościł w Tczewie.
Jan Kulas

KARNAWAŁ

Pieter Brueghel Starszy, Walka karnawału z postem, 1559,
olej na desce, 118 × 164 cm, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, źródło: Wikipedia.

Obraz Pietera Brueghla Starszego „Walka karnawału z postem”,
którego kopię prezentujemy w
Galerii Henryka Kudzio przy ul.
Podmurnej 15, jest doskonałym
przykładem na to, by opisać czas,
który aktualnie przeżywamy.

Karnawał ma europejskie korzenie. Z łaciny caro i valet w tłumaczeniu na język polski oznacza mięso, bywaj zdrowe! Na ogół
trwał od Święta Trzech Króli aż
do Środy Popielcowej. Pierwsza
wzmianka źródłowa o karnawale pochodzi z 965 r. To czas zabawy, wesołkowatości, w którym
wszystko jest na opak: następuje zamiana ról i kategorii znaczeniowych: król staje się żebrakiem,
sługa – panem, szalony – mędrcem, kobieta – mężczyzną i na
odwrót, starzec udaje niemowlę,
zakonnica zmienia się w ladacznicę, ladacznica – w świętą itp.;
dół staje się ważniejszy od góry,
tył od przodu...* W „Encyklopedii Powszechnej” Orgelbranda
(Warszawa,1863, t. XIV) czytamy: W Polsce zapusty suto niegdyś bywały obchodzone: maski, reduty, pochody, kuligi, przebierania
się, panowały powszechnie; now-

Galeria Henryka Kudzio
do 19.02.18 r.
kamienica Fabryki Sztuk
ul. Podmurna 15
szemi czasy, ograniczał się karnawał na maskaradach i balach;
od trzech lat umilkł zupełnie; po
pączkach i faworkach jedynie poznać go można.
W przypadku karnawału zasadne staje się powiedzenie „Co
kraj, to obyczaj”. Inaczej wyglądały zapusty w Polsce, inny był
karnawał wenecki itd. O tym,
jak wyglądał ten okres w szesnastowiecznym niderlandzkim mieście, możemy przekonać się, analizując wspomniany
obraz Brueghla. Widzimy ludność zgromadzoną w centralnym punkcie miasta, czyli na
rynku. Wszechobecna jest zabawa, obżarstwo, tańce i swawole.
Pamiętać trzeba, że wówczas na
plebejskich stołach mięso gościło tylko kilka razy w roku, toteż
w karnawale można było sobie
pofolgować. Wszak i nie tylko
w tej materii. Na obrazie widzi-

JARMARK WIELKANOCNY

Fabryka Sztuk organizuje Jarmark Wielkanocny 18 marca
na placu Hallera. Zgłoszenia od potencjalnych wystawców
przyjmowane są do 20 lutego. Regulamin dostępny na stronie www.pchlitarg.tczew.pl

my też scenę taneczną – „raz dokoła, raz dokoła” – był wówczas
tańcem piętnowanym w kościele. Skoro jest taniec, musi być
i muzyka. Muzykanci mają nietypowe instrumenty, np. nóż kuchenny – jest to odwołanie m.in.
do kociej muzyki, która królowała w karnawale. Z obiektów nie
mogło zabraknąć oberży. Karnawał obrazuje również widowisko
– orszak ślubny, oczywiście sparodiowany. Są też inne elementy
zabawy: porzucone karty do gry
(wówczas już rozrywka ludu),
chłopcy grający w kości, dzieci
puszczające bączki, osoby grające w à la palanta. Na zakończenie
nasuwa się pytanie: kto wygra tę
walkę – karnawał czy post? Ten
pierwszy uosabiany jest przez postać mężczyzny o pełnych, rubieżnych kształtach, który siedzi
na beczce. W ręku trzyma lancę z nadzianym łbem prosiaka,
a na głowie ma okrągłą brytfannę z pasztetem w środku. Jego
kopia skrzyżowana jest z kopią
Postu...** A może nikt nie musi
ze sobą walczyć, tylko wszystko w przyrodzie ma swój czas –
wszak po karnawale przyjdzie
i post – niczym słońce po burzy...
* Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, Warszawa 2007,
s. 376.
** Opis obrazu na podstawie: W.
Dudzik, Karnawały w kulturze,
Warszawa 2005.

M. K./Fabryka Sztuk
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