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MAMY LODOWISKO!

Pożegnaliśmy
prezydenta Gdańska

14

stycznia, na skutek ran odniesionych
podczas ataku nożownika, zmarł Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
Do ataku doszło w Gdańsku, 13 stycznia
– podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo wysiłków lekarzy,
prezydenta nie udało się uratować.

T

łumy tczewian na krytym lodowisku świadczą, że to był
strzał w dziesiątkę. To najnowsza miejska inwestycja adresowana do wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku.
Oprócz jazdy na łyżwach, można pograć w hokeja lub w curling.
- Zapraszam na lodowisko wszystkich, którzy jeżdżą na łyżwach
i tych, którzy jeszcze tego nie potrafią - jest okazja się nauczyć zachęca Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.
Więcej na str. 5 

Ta niewiarygodna zbrodnia poruszyła nie
tylko gdańszczan, ale całą Polskę, wywołała oburzenie także za granicą. Również
tczewianie nie pozostali obojętni i uczcili pamięć zamordowanego samorządowca.
W dniu śmierci prezydenta Adamowicza,
pod Urzędem Miejskim w Tczewie pojawiły się znicze przyniesione spontanicznie przez mieszkańców. Wielu tczewian
wpisało się do Księgi Kondolencyjnej wyłożonej w ratuszu. W przeddzień pogrzebu spotkaliśmy się przed urzędem, aby w
milczeniu oddać hołd wybitnemu samorządowcowi.

Więcej na str. 3 
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Dzień Tczewa – 30 stycznia
Dzień 30 stycznia, od 1992 r. obchodzimy jako Dzień Tczewa. Jest to
pamiątka wkroczenia do miasta w 1920 r. Błękitnej Armii gen. Józefa
Hallera i powrotu Tczewa do Polski.
Z tej okazji:

- o godz. 16.00 w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Św. odbędzie się uroczysta msza św. w intencji mieszkańców Tczewa
- o godz. 17.00 - uroczysta
sesja Rady Miejskiej w
Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10).

W programie uroczystej sesji:

- otwarcie sesji i przywitanie gości
- wystąpienie okolicznościowe
- wręczenie medali „Pro
Domo Trsoviensi”. Decyzją Rady Miejskiej wyróżnienia
otrzymają Magdalena Kubicka-Netka oraz Tomasz Tobiański
- wręczenia wyróżnienia Rady Programowej Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego „Pierścień Mechtyldy”
- część artystyczna
- zakończenie sesji.

Z okazji święta miasta, prezydent Mirosław Pobłocki, tradycyjnie wysyła życzenia urodzinowe wszystkim mieszkańcom urodzonym 30 stycznia. Jest ich 144. Najstarszy jubilat 30
stycznia kończy 90 lat, najmłodsza - 1 rok.

OGŁOSZENIE
P

rezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy
ul. Żwirki - boks handlowy nr 18, o pow. 14,30 m2 w hali nr I,
oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5, KW GD1T/00016850/3,
przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej,
w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ilu nas jest?
2 stycznia br. w Tczewie zameldowanych było 57 221 osób, w
tym 55 841 na pobyt stały i 1380 na pobyt czasowy. Od początku grudnia 2018 r. przybyło 36 osób.
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IV SESJA
Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 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 27 grudnia 2018 r.
5.	Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń 2019 r.
6.	Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 27 grudnia
2018 r. do 30 stycznia 2019 r.

II.	Część druga:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych
opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
7.2 ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa,
7.3 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie,
7.4 przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z
terenów Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021,
7.5 sprzedaży ¼ udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym
udziałem w nieruchomości wspólnej,
7.6 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa,
7.7 zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok.
8.	Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Urzędnicy doręczają
decyzje podatkowe
J

uż po raz kolejny decyzje podatkowe będą dostarczane tczewianom do domów osobiście przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Tczewie.

W 2019 r. decyzje podatkowe będą doręczane przez 16 urzędników.

- Decyzje będą doręczane w dniach: od poniedziałku do soboty w godz. 9– 20.
- Doręczyciele - pracownicy urzędu – nie mają prawa pobierać
od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.
- Na żądanie mieszkańca doręczyciele zobowiązani są do okazania upoważnienia do doręczania decyzji podatkowych.
- Osoby odbierające decyzje podatkowe proszone są o składanie
czytelnych podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu
odbioru.
- Urzędnik może zostawić decyzje podatkowe naszego sąsiada,
jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
Akcja doręczania decyzji potrwa od 25 stycznia do 23 lutego
2019 r. (włącznie).

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały
doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
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Tczewianie oddali hołd prezydentowi Gdańska
Kondolencje napłynęły też
z naszego miasta partnerskiego Biržai na Litwie:

14 stycznia, na skutek ran odniesionych podczas ataku nożownika,
zmarł Paweł Adamowicz, prezydent
Gdańska. Tragedia wstrząsnęła także mieszkańcami Tczewa.

Jesteśmy zszokowani okropnym
atakiem na gdańskiego burmistrza Pawła Adamowicza i jego
śmiercią.

Do ataku doszło w Gdańsku, 13
stycznia – podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo wysiłków lekarzy,
prezydenta nie udało się uratować. Zmarł w Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym w Gdańsku. Miał 53 lata. Właśnie rozpoczęła się jego szósta kadencja
jako prezydenta Gdańska.

UM Gdańsk

Z powodu bolesnej straty składamy szczere współczucie wszystkim Polakom i litewskim obywatelom polskiego pochodzenia.

W dniu śmierci prezydenta Adamowicza, pod tczewskim ratuszem pojawiły się znicze przyniesione spontanicznie przez
mieszkańców. Były kwiaty, a
nawet laurki od dzieci. Wielu mieszkańców wpisało się do
Księgi Kondolencyjnej – chwilami wręcz ustawiały się kolejki.

M. Link

Ta niewiarygodna zbrodnia poruszyła nie tylko gdańszczan,
ale całą Polskę, wywołała oburzenie także za granicą. Również tczewianie nie pozostali
obojętni i uczcili pamięć zamordowanego samorządowca.

Wielu tczewian wpisało się do Księgi Kondolencyjnej

M. Mykowska

Brakuje słów, bo żadne nie oddadzą ogromu tragedii, która
wydarzyła się w centrum Gdańska, wśród tłumu ludzi, podczas
wspólnego świętowania jednej z
najbardziej pozytywnych inicjatyw, jaką jest Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Paweł też
świętował – był razem z gdańszczanami, razem z całą Polską.
Odszedł o wiele za wcześnie…
Żegnaj Przyjacielu.

napisał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

Znicze przynieśli także najmłodsi mieszkańcy Tczewa

Burmistrz Biržai
Valdemaras Valkiūnas
Wieczorem 18 stycznia, w
przeddzień pogrzebu, przed
Urzędem Miejskim spotkali się tczewianie, którzy w milczeniu oddali hołd zamordowanemu samorządowcowi
- wśród nich m.in prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki
oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn. Przyszli starsi, młodzi, dzieci. Wielu spośród zebranych, na płaszczach
i kurtkach, miało serduszka WOŚP. Nie było przemówień, nie było rozmów – było
skupienie i zaduma, czasami łzy. Z głośników zabrzmiał
„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, a Jakub Kubicki zagrał na trąbce „Sound of
silence”.
Pogrzeb Pawła Adamowicza
odbył się 19 stycznia w gdańskiej Bazylice Mariackiej,
gdzie spoczęły jego prochy. W
ceremonii pogrzebowej wzięła również udział delegacja samorządu miasta Tczewa z
prezydentem Mirosławem Pobłockim.
M.M.

M. Mykowska

Mirosław Pobłocki
Prezydent Miasta Tczewa

W przeddzień pogrzebu tczewianie spotkali się, aby w milczeniu oddać
hołd prezydentowi Gdańska

Prezydenta Pawła Adamowicza znałem od wielu lat. Często
współpracowaliśmy, choćby przy tworzeniu Metropolii i wielu
innych przedsięwzięciach związanych z Pomorzem, gdzie potrzebne było zaangażowanie kilku gmin. Był niezwykle oddany swojemu miastu, ale był też otwarty na potrzeby Pomorza.
Z determinacją dążył do utworzenia platformy współpracy
wszystkich gmin województwa pomorskiego, realizacji wspólnych projektów, wspólnego sięgania po dofinansowanie unijne
– z tego właśnie narodził się Gdański Obszar Metropolitalny
(dzisiaj Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot).

Pawła Adamowicza uważam za świetnego samorządowca, który mimo wielu przeciwności i ataków politycznych, odważnie
realizował swoją wizję rozwoju Gdańska, za co, jak dzisiaj widać, gdańszczanie są mu wdzięczni.

 • Samorząd
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Budżet Tczewa na 2019 rok uchwalony jednogłośnie
Ponad 39 mln zł na inwestycje przeznaczono w tegorocznym budżecie Tczewa.

S

esja budżetowa odbyła się
27 grudnia 2018 r. Radni
jednomyślnie uchwalili budżet
Tczewa na 2019 rok.

- Na wydatki inwestycyjne budżet przeznacza ponad 39 mln
zł - mówił Kazimierz Ickiewicz, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej
Rady Miejskiej. - Duża część,
bo ponad 16,7 mln zł, przeznaczona zostanie na inwestycje drogowe, w tym prawie 13
mln zł na inwestycje planowane do pozyskania ze środków
z Unii Europejskiej w ramach
projektu pn. „Budowa Węzła
Integracyjnego Tczew wraz z
trasami dojazdowymi”, natomiast 160 tys. zł na inwestycje
drogowe - dokumentacje projektowe w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja Starego Miasta
i Zatorze w Tczewie”.
Istotnym wydatkiem jest kwota 7 mln 814 tys. zł przeznaczona na „Budowę Wiślanej
Trasy Rowerowej” w ramach
realizacji Przedsięwzięcia
Strategicznego Województwa
Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R9”. Zarezerwowane zostały środki na
inwestycje w ramach budżetu
obywatelskiego, w którym zaplanowano 1 mln 200 tys. zł
oraz na budowę stadionu lek-

M. link

Dochody budżetu miasta
na 2019 r. ustalone zostały
na kwotę 266 mln 387 tys. zł,
a wydatki na 276 mln 627 tys. zł.

datków bieżących. Zaledwie
blisko 44 mln zł z tej kwoty
stanowi subwencja z budżetu
państwa, pozostałe 38,6 mln
zł dokłada samorząd miasta
Tczewa. 76,9 mln zł przeznaczy miasto na pomoc społeczną, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
- 21,6 mln zł.

Budżet miasta na 2019 r. zakłada:
- dochody: 266 mln 387 tys. zł
- wydatki: 276 mln 627 tys. zł
- deficyt budżetowy: 10,2 mln zł.
koatletycznego przy ul. Bałdowskiej na kwotę 5 mln zł,
na modernizację MBP przy ul.
Kościuszki - 3 mln 300 tys. zł.

Jak podkreślił radny Kazimierz Ickiewicz, poziom zadłużenia wynoszący 29,78
proc. prognozowanych dochodów jest bezpieczny dla gospo-

darki Tczewa i mieści się
w progu ostrożnościowym.

Deficyt budżetowy (10,2 mln
zł) sfinansowany zostanie
z obligacji. Zadłużenie miasta
na koniec 2019 r. planowane
jest na 79,3 mln zł, co stanowi
ok. 29,8 proc. w porównaniu
do dochodów.

Największą pozycje w budżecie po stronie wydatków jak
zwykle stanowi finansowanie
oświaty i pomocy społecznej.
Planowane w budżecie wydatki na oświatę to 82,6 mln zł,
czyli 35 proc. wszystkich wy-

M.L.

Ryszard Brucki dołączył do Rady Miejskiej
Od 27 grudnia 2018 r. tczewska Rada Miejska jest
wreszcie w komplecie. Do grona rajców dołączył
Ryszard Brucki, członek Porozumienia na Plus ,
który objął mandat po Mirosławie Pobłockim.
ostatnich wyborach Mirosław Pobłocki zdobył
stanowisko prezydenta miasta,
ale jednocześnie mandat radnego. Po zrzeczeniu się mandatu radnego Rady Miejskiej,
jego miejsce zajął Ryszard
Brucki – z kolejną liczba gło-

sów na liście PnP w tym samym okręgu.
Dla Ryszarda Bruckiego nie
jest to debiut w tczewskim samorządzie. Pracował w Radzie
Miejskiej w latach 1994-2010 w komisjach Polityki Społecz-

M. link

W

nej i Rewizyjnej. Jest współzałożycielem stowarzyszenia
Tczewski Klub Abstynenta
„Sambor” i świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z rodzin z różnymi życiowymi problemami.
Działa na rzecz mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Tczewie.

Na grudniowej sesji R. Brucki
złożył ślubowanie uzupełniając
tym samym 23-osobowy skład
Rady Miejskiej w Tczewie.

Inwestycje • 
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Mamy kryte lodowisko!
Od soboty, 12 stycznia w Tczewie działa kryte lodowisko. To najnowsza miejska inwestycja adresowana
do wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku.

S

- Tczewianie bardzo chętnie korzystają z możliwości aktywnego wypoczynku, a kryte lodowisko
jest odpowiedzią na ich oczekiwania O popularności jazdy na łyżwach świadczy zainteresowanie
„białym orlikiem” przy Szkole Podstawowej nr 11, którego funkcjonowanie jest niestety zależne od pogody. Teraz, bez względu na warunki
atmosferyczne, przez kilka miesięcy będziemy mogli korzystać z krytego lodowiska, ale obiekt będzie wykorzystywany na cele rekreacyjne i
sportowe przez cały rok. Zapraszam
na lodowisko wszystkich, którzy jeżdżą na łyżwach i tych, którzy jeszcze tego nie potrafią - będzie okazja
się nauczyć - mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

M. Mykowska (4)

ymboliczne otwarcie nowego
obiektu odbyło się
o godz. 11.00. Wstęgę przecięli prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Andrzej Błaszkowski oraz
trener tczewskiej drużyny hokejowej Gryf. To właśnie hokeiści
jako pierwsi wjechali na lód.

Tczewska drużyna hokejowa

Jest to inwestycja samorządu
miasta Tczewa, jej koszt to 3,4
mln zł. Nowy obiekt jest częścią
kompleksu sportowego Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego.
Tafla boiska ma powierzchnię
800 m2 (20x40 m). Obiekt wyposażony jest w trybunę na ok.
50 osób, wypożyczalnie sprzętu
(łyżwy, sprzęt hokejowy), szafki.
Bilet wstępu na lodowisko
kosztuje 8 złotych i jest ważny

W wypożyczalni czeka nowy sprzęt

Uroczyste przecięcie wstęgi

przez 70 minut. Za każde kolejne 5 minut jazdy na łyżwach
dopłacimy złotówkę. Wypożyczenie łyżew kosztuje 5 zł.
Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.3021.30, a w soboty i niedziele – od
godz. 10.30 do 21.30.
We wtorki i czwartki o godz.
20.30 TCSiR zaprasza na otwarte treningi curlingu, a w
środy i piątki na wieczory hokejowe. Szkółka łyżwiarskadziała w poniedziałki i czwartki o godz. 16.30.
M.M.
Więcej na: http://tcsir.pl/

Miśki pomogą najmłodszym w nauce jazdy na łyżwach
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Dwoje tczewian otrzyma Pro Domo Trsoviensi
Magdalena Kubicka-Netka i Tomasz Tobiański dołączą do grona uhonorowanych „Pro Domo Trsoviensi”.

T

aką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji w 2018
r. Wyróżnienia w postaci pamiątkowego medalu zostaną wręczone na uroczystej sesji z okazji święta miasta - 30
Stycznia 2019 r. „Pro Domo
Trsoviensi” to medal przyznawany przez Radę Miejską w
Tczewie za szczególne osiągnięcia dla naszego miasta.
Magdalena Kubicka-Netka została wyróżniona za promocję Tczewa na arenie międzynarodowej, promowanie
kultury wśród mieszkańców
Tczewa i okolic oraz wychowywanie kolejnych pokoleń
muzyków. O przyznanie medalu wnioskowali członkowie
Harcerskiej Orkiestry Dętej
w Tczewie wraz z komendantem Szczepu im. Stanisława
Moniuszki dh Norbertem Jatkowskim.

Magdalena Kubicka-Netka od najmłodszych lat była
czynnym członkiem Harcerskiej Orkiestry Dętej, a w
trakcie jubileuszowego koncertu w 2002 roku podjęła batutę
po ojcu - Jerzym Kubickim.

Od 16 lat Magdalena KubickaNetka prowadzi zespół około 50 młodych muzyków. Dba

(Łotwa), Beauvais (Francja)
i Witten (Niemcy). Zespół
wielokrotnie wygrywał na festiwalach nie tylko ogólnopolskich, ale także międzynarodowych.

o ich umiejętności muzyczne oraz wychowanie w duchu
harcerskich ideałów. Jest zasłużonym instruktorem Chorągwi Gdańskiej. Ponadto od
2011 roku pracuje w Zespole Szkół Katolickich, gdzie naucza muzyki oraz podstaw
przedsiębiorczości.
W trakcie minionych 16 lat
prowadzenia Orkiestry, zespół wielokrotnie reprezentował miasto Tczew w Polsce
i poza granicami kraju. Swoją działalność, orkiestra zapisała na dwóch płytach: Chorał i Rock oraz Kręć się kręć…
Zespół promował Tczew w
miastach partnerskich: Werder (Niemcy), Aizkraukle

Tomasz Tobiański został wyróżniony za działalność sportową oraz promowanie sportu w środowisku młodzieży
szkolnej i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tczewa. O przyznanie medalu
wnioskowali członkowie Klubu Pro Domo Trsoviensi.
Tomasz Tobiański od 2006
roku jest dyrektorem Powiatowego Centrum Sportu w
Tczewie. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym oraz
charytatywnym o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym: Amatorska
Liga Piłki Nożnej, Liga Futsalu Powiatu Tczewskiego,
Powiatowy Test Coopera, imprezy biegowe - Maraton/
Półmaraton Nadwiślański
Szlakiem Doliny Dolnej Wisły (Maraton posiada atest
PZLA), Silgan Ćwierćmaraton, Tczew na 5 z atestem

PZLA, Bieg Tropem Wilczym, „Bieg dla Filipa” - 24
godzinny bieg, Bieg dla Marysi pogryzionej przez psy,
biegi związane ze zbiórką
żywności dla Caritasu, środków dla dzieci z Rwandy, biegi połączone ze zbiórką środków WOŚP.
Tomasz Tobiański jest pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Biegający Tczew,
które w tym roku obchodzi
swoje 5-lecie, od dwóch lat organizuje cykliczną imprezę
biegową pod nazwą „parkrun”.
Od 12 lat pełni funkcję radnego Rady Miasta Tczewa.
M.L.

Rok Kazimierza Piechowskiego
Tczewscy radni uchwalili, że obecny rok będzie w Tczewie Rokiem Kazimierza Piechowskiego. Słynny uciekinier z Auschwitz obchodziłby w tym roku
swoje 100. urodziny.

U

chwała została podjęta podczas sesji w grudniu
2018 r. na wniosek radnych
Porozumienia na Plus.
Kazimierz Piechowski to polski żołnierz, inżynier, podróżnik, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Urodził się w Rajkowach, dzieciństwo i młodość spędził w
Tczewie. To właśnie w Grodzie
Sambora, późniejszy Honorowy Obywatel Miasta, uczył się,
zdał maturę, należał do tczewskiej drużyny harcerskiej. W
okresie II wojny światowej Kazimierz Piechowski, wraz z poznanym w Tczewie kolegą - Al-

fonsem Kiprowskim, podjął próbę
przedostania się do armii polskiej
we Francji. Próba ta zakończyła się jednak niepowodzeniem,
mężczyźni zostali schwytani
przez patrol niemiecki i osadzeni
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Piechowski
trafił do obozowego piekła drugim transportem, w roku 1940.
Po ponad dwuletnim osadzeniu Piechowski, wraz z trzema
współwięźniami, zorganizował
brawurową ucieczkę z KL Auschwitz.
Po ucieczce z obozu śmierci, Kazimierz Piechowski wstąpił do
Armii Krajowej, w której szere-

gach walczył o wolność i niepodległość ojczyzny. Po zakończeniu działań wojennych powrócił
do rodzinnego Tczewa. Niestety
wiążący się z AK-owską przeszłością donos nieznanej osoby
przyczynił się do osądzenia i wymierzenia Piechowskiemu kary
dziesięciu lat pozbawienia wolności. Zwolniony, po siedmiu latach pobytu w areszcie, związał
swoje losy z Gdańskiem i przemysłem portowym.
K. Piechowski wielokrotnie gościł
w Tczewie, chętnie i przy różnych okazjach odwiedzał miasto
swej młodości, niemal do ostatnich chwil życia bywał obecny

na spotkaniach autorskich oraz
tczewskich uroczystościach patriotycznych. W roku 2006 nadano mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Tczewa. Kazimierz Piechowski zmarł w
grudniu 2017 r. Zgodnie z jego
wolą, został pochowany na jednym z tczewskich cmentarzy –
czytamy w uzasadnieniu do
uchwały.
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Tczewscy nauczyciele z awansami

Budżet Obywatelski Tczewa 2019
– wpłynęły 34 projekty

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wręczył akty nadania awansu zawodowego nauczycielom z tczewskich szkół samorządowych.

34 projekty zostały zgłoszone do
Budżetu Obywatelskiego Tczewa
na 2019 rok. Teraz czeka je weryfikacja.

M. Mykowska

To już szósta edycja tczewskiego budżetu obywatelskiego. 21
grudnia minął termin składania projektów. Złożone zostały
łącznie 34 propozycje, w tym:

18

grudnia 2018 r. odbyły się postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpili:

• Joanna Szoła
– SP 1
• Malwina Kościelecka
– SSP 2 z OI
• Monika Dobrzewińska
– SP 5

28 grudnia 2018 r. Prezydent
Miasta Tczewa wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
M.L.

Ile urodzeń, ile zgonów w 2018 roku
Chociaż liczba urodzeń zarejestrowanych w 2018 r. w tczewskim USC wzrosła, to w samym Tczewie liczba noworodków się zmniejszyła.

R

óżnica wynika z tego, że
tczewski Urząd Stanu Cywilnego rejestruje wszystkie
urodzenia w Tczewie, a więc
także te, gdy rodzice są z innej
miejscowości, a dziecko przychodzi na świat w tczewskim
szpitalu. Dodatkowo akty urodzeń sporządzane są dla dzieci, które urodziły się poza
granicami kraju. W samym
Tczewie w 2018 r. zarejestrowano o 47 noworodków mniej
niż rok wcześniej.

Liczba zarejestrowanych urodzeń: 1161 (dla porównania:
2017 r. - 1141, 2016 r. - 975,
2015 r. - 1032), w tym 1040
aktów urodzenia sporządzono
w trybie rejestracji zwykłej, a
121 w trybie rejestracji szczególnej (urodzenia, które nastąpiły poza granicami kraju). W
2018 r. urodziło się 590 dziewczynek i 571 chłopców.

Liczba noworodków zameldowanych w Tczewie w 2018 r.: 593
(w 2017 r - 640, w 2016 r. - 624).

- Najpopularniejsze imiona
nadawane dziewczynkom to:
Zofia, Zuzanna, Julia
- Najpopularniejsze imiona
nadawane chłopcom to: Jakub,
Antoni, Jan
- Imiona rzadko nadawane:
Liwia, Dagmara, Sebastian,
Leo, Andrzej.
Liczba zarejestrowanych małżeństw: 393 (dla porównania:
w 2017 r. - 348, w 2016 r. 388, w 2015 r. - 358), w tym:
- w trybie rejestracji zwykłej:
349 (142 cywilne, w tym 10
poza lokalem USC i 207 konkordatowych)
- w trybie rejestracji szczególnej (małżeństwa zawarte poza
granicami RP): 44

Najmłodsi małżonkowie: panna młoda - 21 lat, pan młody 21 lat. Najstarsi małżonkowie:
pani: 67 lat, pan 79 lat. Największa różnica wieku pomiędzy małżonkami: 18 lat (pani
47 lat, pan 65 lat).

Jubileusze 50, 55, 60, 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły łącznie 142 pary (w
2017- 164, w 2016 r. - 133, w
201a5 r. - 164), w tym:
- 50-lecie - 58 par
- 55-lecie - 54 pary
- 60-lecie - 28 par
- 65-lecie - 2 pary

Zgony: 837 osób (w 2017 r. 877, w 2016 r. - 836, w 2015 r.
- 850), w tym:

- w trybie rejestracji zwykłej: 821
- w trybie rejestracji szczególnej (zgodny, które nastąpiły
poza granicami RP): 16.

Liczba zameldowanych
mieszkańców Tczewa (dane na
2.01.2019): 57 221 osób

- pocz. 2017 r. - 57 526
- pocz. 2017 r.: 58 050
- pocz. 2016 r.: 58 431

Liczba zameldowanych w Tczewie cudzoziemców: 50 na pobyt
stały, 233 na pobyt czasowy.

M.M.

- 8 z okręgu nr 1
(Os. Staszica, Zatorze, Stare Miasto
- 12 z okręgu nr 2
(Os. Za Parkiem, Bema,
Os. Jabłoniowe, Czyżykowa, Os. Witosa, Kolejarz,
Strzelnica)
- 8 z okręgu nr 3
(Nowe Miasto, Os. Garnuszewskiego)
- 6 z okręgu nr 4
(Suchostrzygi, Os. Prątnica, Bajkowe).

Zgłoszone projekty dotyczą
m.in. budowy lub rozbudowy
terenów rekreacyjnych, placów
zabaw, siłowni pod chmurką i
innych urządzeń do ćwiczeń,
zagospodarowania miejsc
przeznaczonych do grillowania
w plenerze, remontów chodników, montażu spowalniaczy na
jezdniach, budowy wybiegów
dla psów.
Do końca stycznia 2019 r.
trwa weryfikacja zgłoszonych
projektów – czy są zgodne z
regulaminem i mieszczą się w
kwocie przeznaczonej na dany
okręg. Na realizację projektów
jest łącznie 1 mln zł.

Lista zweryfikowanych projektów zostanie ogłoszona do
6 lutego, a od 7 lutego do 1
marca trwać będzie głosowanie. Od 7 lutego dostępne będą
(w Internecie oraz w Urzędzie
Miejskim) formularze do głosowania). W głosowaniu mogą
wziąć udział mieszkańcy zameldowani na terenie danego
okręgu, którzy w 2019 r. kończą 16 lat i starsi. Tak jak w
poprzednich edycjach, głosowanie odbywać się będzie poprzez Internet oraz tradycyjnie
– poprzez składanie podpisów
na papierowych formularzach.

Ogłoszenie wyników Budżetu
Obywatelskiego nastąpi do 29
marca 2019 r.
M.M.
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str a ż mie jska
w tc zewie
Pomoc osobom bezdomnym

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zwraca się do mieszkańców naszego
miasta z prośbą o pomoc i wsparcie osób,
które z uwagi na swoją trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia,
jakie niesie za sobą sezon zimowy.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na
osoby bezdomne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do policji, Straży Miejskiej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji
o zaistniałych sytuacjach kryzysowych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tczew ul. 1 Maja 8
pon. wt. śr. piątek w godz. od 7.15 do godz. 15.15
czwartek w godz. od 8.00 do godz. 16.00
tel. 58-777-00-20
Komenda Powiatowa Policji
Tczew ul. Kasprowicza 2
tel. 58-530- 82- 22
Straż Miejska
Tczew Pl. Marszałka Piłsudskiego 1
tel. 58-331-39-61
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody - bezpłatny całodobowy numer telefonu 987.
Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po
pomoc do:

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8. od
poniedziałku do piątku w godz. 7.1515.15, w czwartek w godz. 8.00-16.00,
Tel. 777-00-20 lub 777-00-30
• Towarzystwa im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie „Ogrzewalnia” Tczew ul. Orzeszkowej 6
• Schroniska 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
• Schroniska Stowarzyszenia na rzecz
Bezdomnych „Agape”, Szawałd 16,
tel. 510-262-494
• Schroniska Stowarzyszenia na rzecz
Bezdomnych „Agape”, Borowy Młyn
tel. 55/277-42-88
• Schroniska Stowarzyszenia na rzecz
Bezdomnych „Agape”, Sztum
tel. 55/277-78-07
• Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”, Gdańsk ul. Zakopiańska 40 tel. 731-345-490
• Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT, Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7a tel. 58/301-85-43
• Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od Nowa”,
Elbląg, ul. Nowodworska 49 tel. 55/625-62-80

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

Straż Miejska w grudniu
W grudniu 2018 r. tczewska Straż Miejska odnotowała 722 interwencje, w tym 413 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 80 – od operatorów monitoringu, 71 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 158 – to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 8 osób z upojeniem alkoholowym: 2 – do miejsca zamieszkania,
2 – do pogotowia socjalnego w Elblągu, 1 – do policyjnej izby zatrzymań,
3 – do ogrzewalni w Tczewie.
• Przeprowadzono 70 wspólnych patroli
z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

• Osadzeni w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim wykonywali prace porządkowe na terenie Tczewa. Prace prowadzone były m.in. w rejonie ul.
Armii Krajowej, Akacjowej, Jasińskiego, Wąskiej, Os. Witosa, , ul. Dworcowej, Elżbiety, Pomira, Gdańskiej.
Zebrano łącznie 151 worków odpadów,
a także śmieci po osobach bezdomnych.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 34 interwencje własne
oraz 36 zleconych (przez administracje
i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM),
nałożyli 6 mandatów karnych na łącznie 500 zł, wystawili 23 wezwania dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz
35 osób pouczyli.

Na Zatorzu i Os. Garnuszewskiego
dzielnicowi podjęli 3 interwencje własne oraz 69 zleconych, nałożyli 3 mandaty karne na łącznie 650 zł, wystawili
24 wezwania dla sprawców wykroczeń
drogowych oraz 4 osoby pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą
głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: kradzieży mienia (4 grudnia), uszkodzenia mienia (5, 24 grudnia), kolizji drogowych (5, 6
grudnia), pobicia (12 grudnia), rozboju (19
grudnia), wypadku drogowego (27 grudnia).
• Przeprowadzono działania dotyczące egzekwowania od właścicieli psów niezgodnego z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po nich. Przeprowadzono 28 interwencji. Nałożono 2
mandaty karne za niesprzątanie po psach
i niezgodne z przepisami wyprowadzanie
psów, skierowano 1 wniosek do sądu. Pouczono 2 osoby. 11-krotnie zgłoszono do
schroniska informację o psach bez opieki.

Nie możesz uruchomić auta
- zadzwoń po straż miejską
W mroźne dni strażnicy miejscy z Tczewa pomagają mieszkańcom uruchamiać samochody. Wystarczy zadzwonić pod numer 986.
Mroźna zima to trudny czas dla kierowców. Szczególnie dla tych, którzy nie garażują swoich aut, tylko pozostawiają je
na pobliskich parkingach. Podczas dużych mrozów problemy z uruchomieniem
auta są powszechne. Wówczas swoją pomoc oferują strażnicy miejscy. Każdego roku mieszkańcy Tczewa zgłaszają
problemy związane z uruchomieniem samochodu, nie zawsze jednak mundurowi mieli możliwość świadczenia pomocy ,
ponieważ pojazdy były zaparkowane
w sposób utrudniający dostęp do ich
akumulatorów.
Straż Miejska w Tczewie posiada urządzenie rozruchowe (tzw. Boster), któ-

re pozwala uruchomić samochód z rozładowanym akumulatorem, bez względu
na to w jaki sposób będzie zaparkowany,
gdyż urządzenie jest przenośne. Pamiętajmy jednak, że strażnicy mogą w tym
czasie podejmować inne interwencje lub
pomagać innym zmotoryzowanym - dlatego dzwońmy i czekajmy cierpliwie na
ich przyjazd.
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Ruszyła budowa hermetycznej hali
dojrzewania stabilizatu
Widać już pierwsze zmiany na placu budowy hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu, która powstaje na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Nowa inwestycja, współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ma zostać zakończona w 2019 roku.

H

ala powstaje obok obecnie eksploatowanej hali
komposatowni ZUOS Tczew,
w której dochodzi do pierwszego etapu obróbki odpadów
biodegradowalnych. Drugi
etap - tzw. stabilizacji - odbywał się dotąd na odkrytym
placu dojrzewania kompostu,
co miało wpływ na zdarzające
się okresowo uciążliwości zapachowe dla mieszkańców.

Dlatego Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Tczew podjął
w zeszłym roku decyzję o budowie nowej hali, która przykryje plac, na którym dojrzewa kompost. Zdecydowano, że
całość procesu kompostowania
zostanie zamknięta w hermetycznym budynku, zaś instalacja oczyszczania powietrza
zostanie przygotowana w nowoczesnej technologii - będzie
zawierała filtry węglowe, specjalistyczne płuczki i generatory fal ultrafioletowych. Celem
jest jak najbardziej skuteczne oczyszczanie powietrza powstającego w procesie kompostowania i zminimalizowanie
nieprzyjemnych zapachów wydostających się na zewnątrz.

- Inwestycję zaplanowaliśmy
głównie z myślą o mieszkańcach
z osiedli sąsiadujących z Zakładem. Zależy nam na ich komforcie. Drugim bardzo ważnym powodem inwestycji jest chęć
zwiększenia recyklingu odpadów biodegradowalnych – unijne
wymogi stawiane firmom utylizacyjnym z roku na rok są podnoszone, chodzi więc o to, by jak
najwięcej odpadów, dla dobra
środowiska, ponownie trafiało do ponownego wykorzystania
- mówi Marcin Cejer, prezes
ZUOS Tczew.

Wartość całego projektu to
14 670 000 zł netto. Duża
część z tych środków, bo aż
9 975 600 zł netto, będzie pochodzić z unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Projekt, którego częścią jest
budowa nowej hali dojrzewania stabilizatu, ale także budowa segmentu do podawania
odpadów bio oraz unowocześnienie PSZOK-ów w Stegnie
i Tczewie, został już pozytywnie oceniony przez przedsta-

wicieli Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Podczas spotkania, które odbyło się 12 grudnia 2018 roku w
siedzibie ZUOS Tczew z udziałem Dominika Bąka, wiceprezesa NFOŚ oraz Jarosława Rolińskiego, dyrektora Departamentu
Ochrony Ziemi NFOŚ, podkreślono, że projekt - spośród
wszystkich realizacji dofinansowywanych przez Fundusz ze
środków unijnych - jest jednym
z najbardziej zaawansowanych
w Polsce pod względem zakresu
zrealizowanych prac.
Obecnie na terenie budowy
trwają prace związane z montażem ścian zewnętrznych.
Dotychczas wykonano roboty
ziemne i fundamenty pod halą.
W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do montowania dachu oraz instalacji elektrycznej i wodociągowej.
Całość projektu ma zostać
ukończona na początku 2020
roku. Ukończenie hali dojrzewania stabilizatu planowane
jest na połowę 2019 roku.
(Informacja i zdjęcie:
ZUOS Tczew)

Podziemne pojemniki na odpady już w Tczewie
Zakończona została budowa podziemnych pojemników na odpady przy ul. Wąskiej i Wojska Polskiego.

S

ą to nowoczesne, wyjmowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. W każdej z lokalizacji znajdują się cztery pojemniki - trzy mają pojemność
5 m3 (na tworzywa sztuczne,
makulaturę i odpady zmieszane) i jeden 3 m3 (na szkło).
- Nowe pojemniki nie zabierają dużo miejsca, ponieważ są ukryte pod ziemią. Są
estetyczne, pojemne i lepiej
się komponują z otoczeniem
niż duże kontenery. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z
nich zadowoleni, a na Starym
Mieście łatwiej będzie utrzy-

mać porządek – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.

Firma odbierająca odpady została przeszkolona, w jaki sposób opróżniać pojemniki.

Koszt projektu pn.: „Realizacja
dwóch pilotażowych zestawów
podziemnych pojemników
do segregacji odpadów
komunalnych na terenie
Tczewa” to 345 tys. zł. Dotacja ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku to 86 195 zł (taką
samą kwotę otrzymaliśmy
w formie pożyczki).
M.M.
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• 290 lat temu urodził się w
Tczewie Jan Reinhold Forster
(22.10.1729), uczestnik drugiej
wyprawy J. Cooka dookoła
świata (1772-1775) i zarazem
uczony europejskiej sławy.
• 130 lat temu urodził się J.
Klejnot-Turski (20.06.18891958), promotor żeglarstwa,
orędownik portu morskiego
w Tczewie, redaktor, wykładowca Szkoły Morskiej w Tczewie.
• 130 lat temu urodził się Edmund Raduński (27.10.18891939), pracownik magistratu
tczewskiego, dziennikarz, redaktor, autor „Zarysu dziejów
miasta Tczewa” (1927).
• 100 lat temu urodził się
w Rajkowach Kazimierz Piechowski (3.10.1919), który wychował się, ukształtował oraz
zdał maturę w naszym mieści.
Znany jest z bohaterskiej postawy w Oświęcimiu (20.06.1942
r.) i jako więzień „obozów stalinowskich” (1947-1954).
• 95 lat temu urodził się Stefan
Cejrowski (11.03.1924-2010),
wybitny tczewski i pomorski
patriota, i zarazem jeden z najwybitniejszych artystów Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
• 90 lat temu urodził się w Lubawie, a tak blisko związany
z Tczewem ks. prof. J. Pasierb
(7.01.1929-1993), kapłan, sławny poeta, prozaik, profesor
- w 1991 r. przyjął honorowe
obywatelstwo miasta Tczewa.
• 90 lat temu urodziła się
(10.08.1929) na Kresach
Wschodnich Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz: zasłużony
lekarz, społecznik, działaczka
„Solidarności”, honorowy obywatel miasta Tczewa.
• 80 lat temu żołnierze tczewscy (2 Batalion Strzelców) we
współpracy z kolejarzami i celnikami, obronili tczewskie mosty (1.09.1939), uniemożliwiając
ich zajęcie przez hitlerowców.
• 30 lat temu w Tczewie miała miejsce całodzienna manifestacja (27.05.1989) przed wyborami parlamentarnymi.
W Tczewie byli wtedy L. Wałęsa, L. Kaczyński, B. Lis,
O. Krzyżanowska i inni.
• 30 lat temu zmarł J. Dylkiewicz
(1906-29.11.1989), zasłużony nauczyciel szkół tczewskich, wybitny poeta i prozaik.
Jan Kulas

Tczewianie odznaczeni
Państwo Irena i Marian Stawiccy z Tczewa zostali nagrodzeni Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

P

aństwo Stawiccy są rodzicami trzech synów, którzy
odbyli służbę wojskową. Decyzją Ministra Obrony Narodowej przyznany im został
Srebrny Medal „Za zasługi dla
obronności kraju”.

9 stycznia w Urzędzie Miejskim odznaczenie wręczył
ppłk Waldemar Wuttka, Wojskowy Komendant Uzupełnień. Gratulacje rodzicom
żołnierzy przekazał również
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki.
M.M.

M. Mykowska (2)

Ważne rocznice dla Tczewa

prezydent Dziękuje za pomoc
Prezydent Tczewa podziękował za pomoc w zorganizowaniu miejskiego spotkania opłatkowego.

M

iejska wigilia odbyła się
16 grudnia - już po raz
szesnasty. Jak co roku uczestniczyło w nim bardzo wielu
tczewian. 14 stycznia w Urzędzie Miejskim spotkali się ci,
którzy materialnie lub organizacyjnie wsparli przygotowanie tego wydarzenia. Wszyscy otrzymali podziękowania,
drobne upominki i zaproszenie do współpracy przy przygotowywaniu kolejnej wigilii.
Spotkanie umilił występ Agaty Sowy.

Podziękowania dla wszystkich
darczyńców przygotował prezydent Mirosław Pobłocki.
Wręczył je zastępca prezydenta Adam Urban.

- To nasze wigilijne spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby

nie grono darczyńców, wolontariuszy i wszystkich innych
osób, które pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia - powiedział prezydent.
- Dziękuję Wam wszyst-

kim i prosimy o pomoc także za rok.
Głównym organizatorem Miejskiego Spotkania Opłatkowego
był Urząd Miejski w Tczewie.
M.M.

Sponsorzy i darczyńcy miejskiego spotkania opłatkowego 2018:
Bar Kasia
PHU „Fox” Kolberg
Zajazd Słoneczny
Restauracja Hacjenda
Bar Mleczny Kociewiak
Villa Leśne Ustronie
Restauracja Piaskowa
Gospodarstwo Sadownicze
K. Arczewski
Zajazd Roma
Piekarnia Wąs
Bank Żywności
Piekarnia Sambor
Piekarnia Knopik
Piekarnia Miłoradz

Restauracja Akropolis
Piekarnia Mroczkowscy
Restauracja Hot Paper
ARS - Arkadiusz Stubba
Przedsiębiorstwo Usługowe
„Clean-Bud”
Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich „PUM” Sp. z o.o.
PanLink Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych
Centrum Kultury i Sztuki
Straż Miejska
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Fundacja Domu Kultury

Hufiec ZHP
Parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Św.
Dziecięcy chór „Biedronki”
Siostry Pasterki
Chór ze Szkoły Podstawowej nr 11
Chór Passionata
Chór Passionatka
Przedszkole Jarzębinka
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 12
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Już szesnasty raz spotkaliśmy się
na Miejskim Spotkaniu Opłatkowym
Już po raz szesnasty tczewianie spotkali się na miejskiej wigilii. Podzieliliśmy się opłatkiem,
złożyliśmy świąteczne życzenia.

S

Na scenie rozbrzmiewały
kolędy i pastorałki. Wystąpili m.in. chór Passionata,
chór dziecięcy Passionatka, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11, Agata Sowa,
chór dziecięcy „Biedronki”.
Tczewscy harcerze tradycyjnie podzielili się Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Dzieciom radość sprawił
żywy żłobek.
W miejskiej wigilii uczestniczył m.in. biskup pelpliński
ks. Ryszard Kasyna. Życzenia złożył tczewianom także prezydent Mirosław Pobłocki oraz starosta tczewski
Mirosław Augustyn. Po życzeniach i błogosławieństwie
ze sceny znowu popłynęły kolędy, a uczestnicy wigilii
dzielili się opłatkami.
Tczewska wigilia adresowana
jest do wszystkich mieszkańców, a także do tych, którzy
w tym czasie odwiedzają na-

M. Mykowska

potkanie odbyło się
w niedzielę 16 grudnia
na pl. Św. Grzegorza. – Już
po raz szesnasty spotykamy
się w Tczewie, aby wspólnie
cieszyć się z narodzin 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.

sze miasto. Również
w tym roku na spotkanie przybyło wielu mieszkańców.
Druga część spotkania odbyła się
w parku Centrum
Kultury i Sztuki.
Tam, dzięki licznym darczyńcom,
każdy mógł otrzymać m.in. barszcz,
bigos, ciasto, słodycze, świeże pieczywo.
M.M.
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Artystycznie z Centrum Kultury i Sztuki
z charakterystycznymi elementami związanymi z Rosją czekamy do 24 lutego 2019.
Szczegółowy regulamin konkursu: www.ckis.tczew.pl

„Sawa. Mały wielki bohater”
projekcja filmu dla dzieci
18 lutego, godz. 10.00
Sala widowiskowa CKiS

Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sawa to 10-letni chłopiec, który
w obronie rodzinnej wioski musi
stawić czoła złowrogim magicznym istotom. Wspierany przez
białego wilka Angi, przezabawnego stworka o imieniu Puffy
oraz niezwykle czarującą Nanty, córkę miejscowego szamana,
Sawa wyrusza w pełną przygód
i niebezpieczeństw podróż przez
magiczną krainę.
Zapisy:
Dorota Maciejewska - specjalista ds. organizacji widowni
i obsługi kasowej
kom. 534 989 340

„Carski syn”

spektakl dla dzieci
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
19 lutego, godz. 9.00 i 11.00
Sala widowiskowa CKiS
Bilety: 10 zł
Sztuka oparta na motywach
baśni rosyjskich. Z carskiego ogrodu giną jabłka, które słyną z urody i smaku na całym świecie. Zrozpaczony Car
chce wysłać jednego ze swoich
trzech synów na poszukiwania
Żar-Ptaka okradającego ogród.
W drogę postanawia wyruszyć
najmłodszy syn - Iwan...

„Kalinka, Kalinka
to grzeczna dziewczynka”
zabawa taneczna
z klaunami Ruphertem & Rico
22 lutego, godz. 10.00
Tarasy CKiS

Warsztaty tańca hip – hop

20 lutego
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Sala taneczna CKiS
Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy:
Anna Kruszyńska - koordynator warsztatów artystycznych
kom. 535-263-757

Warsztaty plastyczne

21 lutego, godz. 9.00 i 11.30
Sala plastyczna CKiS
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach warsztatów plastycznych z Joanną Czarnecką
przeprowadzone zostaną zajęcia tworzenia matrioszek z gotowych, wyciętych elementów.
Zapisy:
Anna Kruszyńska - koordynator warsztatów artystycznych
kom. 535-263-757
Dodatkowo zapraszamy dzieci przedszkolne i z klas 1-3
szkół podstawowych do udziału w Konkursie plastycznym
pt. „Baśnie i bajki rosyjskie”.
Na prace plastyczne pokazujące
ulubione postacie z literatury
rosyjskiej lub z bajek znanych
dzieciom z telewizji, czy kina,

Zapisy:
Dorota Maciejewska - specjalista ds. organizacji widowni
i obsługi kasowej
kom. 534 989 340

Ferie zimowe w bibliotece

• 11 lutego - Filia nr 4 (osiedle Działki Staszica) „ Ferie
w bibliotece” - zajęcia literacko-plastyczne, godz. 13.00

• 12 lutego - Filia nr 2 (osiedle Czyżykowo) Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci, godz.15.00
• 13 lutego - Filia nr 3 (osiedle Suchostrzygi)„ Zimowe
pejzaże” - warsztaty plastyczne, godz. 13.00

• 14 lutego - Filia nr 5 (osiedle Nowe Miasto) Klub
Przyjaciół Pszczółki Mai:
„Wenecki karnawał - maski”, godz.15.00

• 15 lutego - Filia nr
7(osiedle Górki) „Kolorowy świat bajkowych postaci”- warsztaty plastyczne, godz. 13.00
• 18 lutego - Filia nr 4
(osiedle Działki Staszica)„

Ferie w bibliotece”- zajęcia literacko-plastyczne,
godz. 13.00

• 19 lutego - Filia nr 2 (osiedle
Czyżykowo)„Plastelinowy
zawrót głowy” - zajęcia plastyczne dla dzieci, godz.
15.00
• 20 lutego - Filia nr 3 (osiedle Suchostrzygi) „ Zimowe pejzaże” – warsztaty plastyczne,
godz. 13.00

Bilety: 5 zł. Liczba miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Klauni Ruphert i Rico zapraszają na niezwykłą zabawę
w klimacie rosyjskim, podczas której nie zabraknie atrakcji! Na dzieci czekać będzie zimowa scenografia z iluminacją,
gadżety, bańki, konfetti i wiele
innych niespodzianek.
Zapisy:
Dorota Maciejewska - specjalista ds. organizacji widowni i obsługi kasowej
kom. 534 989 340

Warsztaty minecraft

18-22 lutego, godz. 15.30, 16.30, 17.30
Sala filmu i animacji CKiS
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy warsztatów minecraft podczas pięciu spotkań
odbędą podróż na wschód – do
Rosji. Pod okiem instruktora,
Dawida Kleina postarają się odtworzyć tamtejsze przestrzenie.
Warsztaty dla dzieci od 7 lat, każda grupa będzie liczyła 5 osób.
Zapisy:
Anna Kruszyńska - koordynator warsztatów artystycznych
kom. 535-263-757

• 21 lutego - Filia nr 5(osiedle
Nowe Miasto) „Na Antarktydzie” zajęcia literackoplastyczne, godz. 15.00

• 21 lutego - Filia nr 3 (osiedle Suchostrzygi)„Klub
Franklina”, godz. 16.00
• 22 lutego - Filia nr
7(osiedle Górki) „Kolorowy świat bajkowych postaci”- warsztaty plastyczne, godz. 13.00
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FERIE Z FABRYKĄ SZTUK
Fabryka Sztuk przygotowała ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci
ze szkolnych zimowisk oraz tych,
którzy w domu spędzają czas wolny od szkoły. Stratujemy 10 lutego, w Światowym Dniu Kociewia.

21 lutego - uczestnicy zajęć
poznają ciekawostki na temat ptaków bytujących
w Polsce zimą oraz wykonają wyklejankę – ptasi karmnik.

Dla grup niezorganizowanych

Zwiedzanie wystaw

10 lutego od godz. 15.00

m.in.: „Skąd to? Historia artykułów codziennego użytku”,
ul. Podmurna 15, pon.-pt. 8.0017.30, sb. i ndz. 10.00-15.30.

Światowy Dzień Kociewia
ul. 30 Stycznia 4

Ferie rozpoczynamy z przytupem, bowiem mamy co świętować. 10 lutego obchodzimy
Światowy Dzień Kociewia.
W niedzielne popołudnie zapraszamy do Fabryki Sztuk. Czynna będzie pracownia plastyczna
koci koci… Kociewiaka, w której
dzieci stworzą obrazek na szkle,
wykonają zakładkę z maskotką
Fabryki Sztuk, a młodzież przyozdobi bawełniane koszulki.
W poniatówce wspólnie z widzami wystawimy bajkę kociewską
oraz zaprosimy do rozwiązania
łamigłówek. Na zwiedzających
wystawę o międzywojennym
Tczewie czekać będą pytania
i tu wykazać się należy nie tylko znajomością treści wystawy,
ale także gwary kociewskiej. Ponadto organizatorzy wręczą nagrody w konkursie plastycznym
„Kociewski obrazek”. Atrakcją imprezy będzie o godz. 17.00
koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Frantówka”.

Spotkania z Bałwankiem
wtorki i czwartki o godz. 14.00
ul. 30 Stycznia 4
12 lutego - zapraszamy dzieci do
ptasiego świata, w którym pełno dźwięków i kolorów. Podczas zajęć stworzymy maski
inspirowane wyglądem barwnych ptaków oraz królewski
ogon jak na pawia przystało.
14 lutego - pudełko do przechowywania skarbów, własnoręcznie namalowany obrazek, hmm… co by tu jeszcze
wymyślić na Walentynki?
Spokojnie, pomysłów nam
nie zabraknie.
19 lutego - skoro maski karnawałowe już mamy gotowe,
brakuje jeszcze koron, bowiem książęca para na balu
przebierańców musi prezentować się zacnie.

Wstęp bezpłatny!
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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

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

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

Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom
kontynuowanie działalności
Zasady przekazywania firmy następcom po śmierci przedsiębiorcy
Myślisz o przyszłości firmy i
chciałbyś, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować
prowadzenie działalności? Od 25
listopada 2018 r. możesz wskazać i samodzielnie zgłosić online
(bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego,
który będzie prowadził sprawy
firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. Sukcesja
firmy będzie łatwiejsza.
Ważne! Nowe ułatwienia dotyczą tylko przedsiębiorców
wpisanych do CEIDG.

Co się zmienia
Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały prowadzenie

przedsiębiorstwa przez następców. Firma de facto przestawała istnieć z chwilą śmierci
przedsiębiorcy. Nowe przepisy
o sukcesji wprowadzają możliwość płynnej kontynuacji

dzenie przedsiębiorstwa (umowy z pracownikami, kontakty
z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Od 25 listopada 2018 r. możesz wskazać
i samodzielnie zgłosić online zarządcę sukcesyjnego
działalności w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego.

Na czym polega sukcesja firmy
i zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania
przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest
on odpowiedzialny za prowa-

Ważne! Zarząd sukcesyjny
jest rozwiązaniem tymczasowym – daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy
(kontynowanie działalności
na własny rachunek, sprzedaż,
zamknięcie).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego
Zarządcę sukcesyjnego może
wyznaczyć sam przedsiębiorca

albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po
śmierci przedsiębiorcy.
Ważne! Wyznaczenie zarządcy
przez przedsiębiorcę za życia
pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów.
Powołanie zarządcy po śmierci
przedsiębiorcy musi odbywać
się z udziałem notariusza, wymaga więcej formalności
i wiąże się z dodatkowymi
opłatami.
Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi
być wpisany do CEIDG.
Szczegóły dotyczące sposobu
powoływania zarządcy sukcesyjnego znajdziesz na: www.biznes.gov.pl lub w najbliższym
Urzędzie Miasta albo Gminy.

Pożyczka OZE – dla firm i jednostek samorządu
19

grudnia 2018 r. miało
miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej pomiędzy Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym a Pomorskim
Funduszem Pożyczkowym
Sp. z o.o. na wdrożenie instrumentu finansowego Pożyczka OZE. W wydarzeniu
uczestniczył Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.
Dzięki podpisanej Umowie
Operacyjnej Fundusz pozyska
kwotę prawie 60 mln zł
z przeznaczeniem na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie
udzielane będzie w formie Pożyczki OZE. Środki Pożyczki OZE pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

O Pożyczkę OZE starać się
mogą inwestorzy (także inni
niż przedsiębiorstwa) chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje, w tym mikroinstalacje,
wytwarzające energię elektryczną lub cieplną, także
w procesie kogeneracji, z od-

skoemisyjnej oraz zaopatrzenia
w energię, przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów oraz
przedsięwzięcia zapewniające
największy efekt ekologiczny
w stosunku do nakładów finansowych. Pożyczka OZE dostęp-

Pomorski Fundusz Pożyczkowy w ramach pożyczki OZE
oferuje nawet 15 mln zł
nawialnych źródeł energii, jak:
biogaz, biomasa, słońce, energia ziemi oraz woda.

Maksymalna wartość Pożyczki
OZE to 15 mln zł z okresem finansowania do 15 lat. Pożyczka
OZE udzielana jest na korzystnych warunkach. W obszarach preferencji oprocentowanie wynieść może od 0,25 proc.
w skali roku, bez prowizji. Preferowane będą przedsięwzięcia
wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki ni-

na będzie pod koniec I kwartału 2019 roku.

Województwo pomorskie dysponuje znaczącym potencjałem
dla rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza słonecznej
oraz wykorzystującej biomasę
i biogaz. Pożyczka OZE wspierać ma poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu
m.in. w wyniku zmiany bilansu
energetycznego poprzez zwiększenie mocy zainstalowanych
w źródłach OZE. Zakłada się, że

dzięki Pożyczce OZE zdolność
do wytwarzania energii odnawialnej wzrośnie o 5 do 6 MW.

Pożyczka OZE przyczynić się
ma także do poprawy stanu
technicznego systemu elektroenergetycznego oraz wsparcia
transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
co wiązać się ma z obniżeniem
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki wspartym instalacjom oczekuje się efektu
ekologicznego w postaci rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 12 do
13 tys. t równoważnika CO2.

Więcej o ofercie Pomorskiego
Funduszu Pożyczkowego
https://pfp.gda.pl/

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie,
ul. Obrońców Westerplatte 3
– I piętro pok. nr 12,
tel: (58) 562 34 68, fax: (58) 562 34 68,
e-mail: biurotczew@pfp.gda.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

Akcja „Przygoda z przyrodą” – ZIMA 2019
Pracownia Edukacji Ekologicznej dla uczestników zimowisk w dniach 11-22.02.2019 organizuje
zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w ramach akcji „Przygoda z przyrodą” - ZIMA 2019.

T

ematyka wszystkich propozycji obejmuje promowanie zrównoważonego gospodarowania energią oraz
zasobami przyrody ze szczególnym uwzględnieniem czystego powietrza.

żywo oraz muzykowaniem
na prostych instrumentach.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez znane już
dzieciom z zajęć sypankowych „Kamyk Studio”
z Gdańska Oliwy.

• Zajęcia edukacyjne Pracowni Edukacji Ekologicznej
o tematyce przyrodniczej,
których celem jest poznanie i
poszanowanie żywych zasobów przyrodniczych oraz ich
ochrony. W tym roku zaproponujemy kierownikom zimowisk 3 tematy uzależnione od wybranych przez nich
terminów. Zajęcia zostaną
przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów edukacji ekologicznej.

• Konkurs plastyczny pod
hasłem „EKO - przyszłość
w Tczewie, magicznej krainie”. Celem konkursu jest
budowanie postaw ekologicznych. Zadaniem uczestników będzie pokazanie
w pracy plastycznej swojej
wizji Eko-miasta przyszłości
– bez zanieczyszczeń, spa-

Hanna Pawłuszewicz

Odbędą się:

lin, smogu. Miasta, w którym są odnawialne źródła
energii, a mieszkańcy cieszą
się czystym powietrzem i
bujną roślinnością. Konkurs
zostanie przeprowadzony
odrębnie w każdej placówce organizującej zimowisko
i rozstrzygnięty na miejscu.
Nagrody w postaci puzzli,
gier planszowych, maskotek
i artykułów szkolnych zostaną zakupione przez Urząd
Miejski w Tczewie i przekazane do szkół.

• Warsztaty w szkołach pierwsza odsłona serii pt.
„Ekologia dźwięku”. Celem przewodnim warsztatów będzie skierowanie
uwagi młodych słuchaczy
na sprawy związane z otaczającymi nas na co dzień
dźwiękami - czyli na „pejzaż dźwiękowy”: odgłosy
natury, hałas cywilizacyjny,
umykająca cisza etc. Wymienione zagadnienia będą
uatrakcyjnione wspólnym
kreowaniem dźwięków na

• Wyjazdy na zajęcia terenowe i edukacyjne. Tradycyjnie uczestnicy akcji wezmą
udział w wybranych przez
siebie wyjazdach do miejsc
cennych przyrodniczo, gospodarstw ekologicznych
lub na zajęcia edukacyjne
prowadzone poza Tczewem
(Centrum Experyment,
Oceanarium w Gdyni czy
Gdański Park NaukowoTechnologiczny).

Tegoroczne zajęcia będą kontynuacją realizowanej w poprzednich latach tematyki zrównoważonego rozwoju,
poszanowania różnorodności,
ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.
Serdecznie zapraszamy szkoły
podstawowe do skorzystania
z naszych propozycji.

(ABP)

ODPADY NIEBEZPIECZNE Z NASZYCH DOMÓW
P

rzy segregacji należy pamiętać o tzw. odpadach
niebezpiecznych. Nie mogą
one trafić do pojemników wraz
z innymi odpadami. Najprościej odpady niebezpieczne
można zdefiniować jako takie,
które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny,
biologiczny, inne właściwości
i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska (definicja GUS).
W naszych domach zaliczają się do nich zużyte baterie

i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte żarówki i świetlówki, opakowania po żrących chemikaliach
(np. środkach ochrony roślin),
farby, kleje, lakiery i rozpuszczalniki, a także zużyty sprzęt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Odpady tego typu zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska, wybuchowe
lub toksyczne.
Nie mogą być one zbierane
i transportowane razem z innymi odpadami, nie mogą też być
nigdzie składowane, muszą bez-

względnie zostać unieszkodliwione i trafić do utylizacji.

Pamiętajmy o tym, aby dostarczyć je do wyznaczonych placówek (np. sklepów wielko
powierzchniowych wyposażonych w pojemniki na żarówki czy baterie) lub do punktu
zbiórki odpadów komunalnych
czyli tzw. PSZOKu (w Tczewie znajduje się on przy wjeździe do Zakładu Utylizacji
Odpadów Stałych na ul. Rokickiej). Punkty zbierania przeterminowanych leków znajdziemy w aptekach. Ponadto

zbiórkę baterii prowadzi większość szkół.
Choć sama nazwa „odpady
niebezpieczne” brzmi groźnie, to właściwe postępowanie
z nimi nie wymaga wielkiego
wysiłku. Pamiętajmy jednak,
aby podczas zbierania tego
typu odpadów przechowywać
je w miejscach suchych i niedostępnych dla dzieci.

Wszystkie zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Tczewa
odbywają się bezpłatnie.

(ABP)
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Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.); art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:
§1
1.	Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 266.387.118 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 242.556.618 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23.830.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.	Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 276.627.118 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 236.729.930 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 39.897.188 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.897.188 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.000.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3.	Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§2
1.	Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 10.240.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę
Miejską Tczew w kwocie 10.240.000 zł,
2.	Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 16.340.000 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 16.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3.	Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości 6.100.000 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości
100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§3
1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 500.000 zł,
2) celową w wysokości 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:		
− związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 770.000 zł,
− na pokrycie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r., zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, planowanych odpraw emerytalnych oraz innych wdatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 1.730.000 zł.
§4
1.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 57.980.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.
2.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 6 do uchwały.
3.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§5
1.	Ustala się dochody w wysokości 1.170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.	Ustala się wydatki na:
a) zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.148.200 zł,
b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 67.000 zł.
3.	Ustala się dochody w wysokości 818.500 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 818.500 zł na zadania związane z ochroną środowiska.
4.	Ustala się dochody w wysokości 9.500.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 10.104.564 zł na zadania związane z gospodarką odpadami.
5.	Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000 zł.
§6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.646.691 zł i wydatków nimi
sfinansowanych w wysokości 1.646.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§7
1.	Ustala się dotacje podmiotowe dla:
a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.706.600 zł,
b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 26.639.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2.	Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.845.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§8
1.	Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:
a) przejściowego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł,
b) planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 10.240.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.100.000 zł.
§9
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.240.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.100.000 zł.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty, upoważnień do dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w obrębie danego rozdziału,
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
							
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
							Zenon Drewa
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Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków budżetu miasta, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym „PANORAMA MIASTA”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
Zenon Drewa
Uzasadnienie
W dniu 30 listopada 2018r. Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym złożyła wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku zadania pn.: „Podział nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Prostej, celem wydzielenia drogi wraz z parkingiem” w kwocie 2.900 zł, uzasadniając wydłużającą się procedurą jaką musi przejść geodeta zgłaszając prace geodezyjne
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 29 marca 2019 rok. W dniu 4 grudnia 2018r. Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji złożył wniosek o ujecie w wykazie wydatków,
które nie wygasają z upływem 2018 roku dwóch zadań inwestycyjnych:
1. „Rewitalizacja-modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2” na kwotę 381.432 zł.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca nie zdążył wykonać pełnego zakresu robót zaplanowanych na m-ce listopad i grudzień 2018 roku, zgodnie z przedłożonym harmonogramem
rzeczowo-finansowo-terminowym. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 marca 2019 rok.
2. „Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim” na kwotę 598.243 zł.
Opóźnienie wynika z przyczyn Wykonawcy, prace niewykonane w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym nie będą mogły być realizowane w przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono na dzień 30 kwietnia 2019 rok.
W dniu 7 grudnia 2018r. Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji złożył wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska
wraz z wyposażeniem i budową budynku administracyjnego” w kwocie 201.651 zł. Zgodnie z zawartą dnia 17.06.2018r. umową oraz aneksem na realizację wyżej wymienionego zadania pierwotny termin
zakończenia prac ustalony został na dzień 07 grudnia 2018r. W związku z odwołaniem mieszkańca Tczewa prawomocne pozwolenie na budowę uzyskano po odrzuceniu odwołania, a aneksem ustalono termin
odbioru na dzień 27.12.2018r.. Część prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych - naciąganie zadaszenia, niezbędna jest bezwietrzna pogoda. Zadaszenie lodowiska niezbędne jest do prowadzenia
dalszych prac wyposażeniowych. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 28 lutego 2019 rok.
W dniu 7 grudnia 2018r. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych złożył wniosek o ujecie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku trzech zadań inwestycyjnych:
1. „Rewitalizacja-Poprawa bezpieczeństwa-wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze (zaprojektuj
i wybuduj)” o wartości 247.230 zł.
Wykonawca dokumentacji projektowej-Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski, wyłoniony przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie w drodze przetargu nieograniczonego, realizuje przedmiot zamówienia w zakresie I ETAPU umowy polegający na wykonaniu, dostarczeniu i odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych w odniesieniu do materiałów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych dla uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na co zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mieli wpływu, Zamawiający uznał wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy
za zasadny i podpisał stosowny aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy. Ponadto na etapie uzgadniania warunków technicznych przebudowy i usunięcia kolizji sieci gazowej, której gestorem jest PSG
Sp. z o.o. właściciel sieci wyraził chęć wykonania docelowych robót budowlanych związanych z jej przebudową i usunięciem kolizji projektowych własnym staraniem i kosztem, warunkując swą partycypację
w kosztach realizacji inwestycji rozszerzeniem przez Inwestora zakresu wykonania dokumentacji projektowej branży sanitarnej w zakresie sieci gazowej. W związku z powyższym procedowane jest zawarcie
stosownego porozumienia regulującego warunki partnerstwa z PSG Sp. z o.o.. Zawarto aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 14.760 zł z tytułu wykonania rozszerzonego o około 40% zakresu dokumentacji projektowej branży sanitarnej w zakresie sieci gazowej, której wykonania planowane jest równolegle z pozostałą dokumentacją projektową. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie
środków na dokonanie płatności w roku przyszłym. Planowany termin dokonania płatności końcowej to 30 czerwca 2019 roku.
2. „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj)” o wartości 259.251 zł.
Wykonawca zadania inwestycyjnego-firma CBŻ Pszczółki Sp. z o.o. wyłoniony przez Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w drodze przetargu nieograniczonego, w bieżącym roku budżetowym realizuje
przedmiot zamówienia w zakresie I ETAPU umowy nr 36/U/2018 z dnia 05.11.2018r. jakim jest złożenie kompletnego projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, a
którego realizacja zgodnie z umową przypada na dzień 14.12.2018r. Z uwagi na przewidziany zapisami umownymi 15 dniowy okres weryfikacji przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji, a także umowny
30-dniowy termin płatności, konieczne jest zabezpieczenie środków na dokonanie płatności końcowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
3. „Rewitalizacja-ciągi komunikacyjne ul. Kręta i ul. Podgórna w Tczewie” o wartości 34.000 zł.
Wykonawca dokumentacji projektowej-firma NEOX Sp. z o.o. wyłoniona przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie w drodze przetargu nieograniczonego, w bieżącym roku budżetowym realizuje przedmiot
zamówienia w zakresie I ETAPU umowy nr 37/U/2018 z dnia 16.11.2018r. jakim jest złożenie projektów koncepcyjnych wraz ze złożeniem mapy do celów projektowych, a którego realizacja zgodnie z umową
przypada na dzień 24.12.2018r. Z uwagi na przewidziany zapisami umownymi 30 dniowy okres weryfikacji przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji, a także umowny 30-dniowy termin płatności,
konieczne jest zabezpieczenie na dokonanie płatności końcowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 rok.
W dniu 11 grudnia 2018r. Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym złożyła wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku zadania pn.: „Podział nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Tczewskich Saperów oraz Placu Patriotów, celem wydzielenia działek zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum
Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie” w kwocie 4.909 zł. W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Miejska Tczew zawarła umowę nr 480/08/2018 na wykonanie podziału nieruchomości położonych
w Tczewie przy ulicy Tczewskich Saperów oraz Placu Patriotów, celem wydzielenia działek zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego
przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie. Termin realizacji niniejszej umowy został wyznaczony do dnia 31 stycznia 2019 roku. Uzasadniając wydłużająca się procedurą jaką musi przejść geodeta zgłaszając prace
geodezyjne w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ostateczny termin wykonania wydatku ustalono do 31 stycznia 2019 rok.
W dniu 11 grudnia 2018r. Naczelnik Wydziału Administracyjnego złożył wniosek o ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku zadania pn.: „Opracowanie analizy sposobów finansowania inwestycji „Budowy infrastruktury basenowej w Tczewie” w kwocie 23.985 zł. W dniu 6 grudnia 2018r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesłanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji lub
innego dokumentu, który będzie zawierał informacje zawarte we wniosku m.in. koszt inwestycji, harmonogram realizacji, informacje służące do szacunku kosztów eksploatacyjnych dla nowo budowanego
basenu. Z uwagi na to, że Miasto nie dysponuje żadną koncepcją, a wykonanie PF-U zgodnie z zawartą umową ma nastąpić w terminie do 21 grudnia 2018r. nie jest możliwe opracowanie powyższej analizy
do końca br. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019r.
Mając na uwadze fakt, że w/w zadania zarówno bieżące, jak i inwestycyjne nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym i będą kontynuowane w 2019 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
									Skarbnik Miasta
									Helena Kullas
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POWROŹNICTWO
J

ednym z dawnych rzemiosł
jest powroźnictwo, które
polega na wytwarzaniu powrozów, sznurów, lin, knotów oraz sieci. Wyroby otrzymuje się poprzez skręcenie
lub splecenie kliku grup skręconych nitek przędzy – najczęściej są to włókna lnu,
konopi, sizalu. Niegdyś powroźnictwo występowało w
sąsiedztwie płóciennictwa.
W Polsce cechy zrzeszające powroźników zaczęły powstawać na początku XVI w.
Po 150 latach najwięcej było
ich w Wielkopolsce, na czele z miastem Rawicz. W pozostałych regionach w wielu
dziedzinach życia potrzebowano rzecz jasna sznurów i
lin, jednak wsie były samowystarczalne w tej dziedzinie. Na Pomorzu niewielu
było powroźników, wyjątek
stanowił Gdańsk. Tu sprzyjało jemu szkutnictwo, czyli
budowa lub naprawa małych
statków wodnych. W 1526
roku gdańska stocznia zatrudniała 15 powroźników.
O tym, czym zajmuje się powroźnik, przekonali się uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 10 oraz Prywatnej Szkoły
Podstawowej Fontanna Marzeń w Tczewie, którzy wzięli udział w warsztatach prowadzonych w Fabryce Sztuk
przez Józefa Madeja, związanego ze Stowarzyszeniem

kolejna książka o tczewskich wodociągach
„Tczewskie wodociągi dawniej i dziś”, to już czwarta książka autorstwa Ryszarda Lidzbarskiego przybliżająca problematykę miejskich wodociągów.

W

ydana przez Bernardinum książka jest uzupełnieniem dotychczasowych
autorskich publikacji. Obecna publikacja opisuje nie tylko
tradycję tczewskich wodociągów, ale przybliża również czytelnikowi misję i wizję zakładu.
Przedstawia przedsięwzięcia
inwestycyjne zakładu znacząco
poprawiające nie tylko jakość
życia obecnych mieszkańców
miasta, ale umożliwiające przyszły rozwój Tczewa, uwzględniający ochronę środowiska
przyrodniczego.

Ryszard Lidzbarski wcześniej opublikował trzy monografie popularno-techniczne:
„W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień” (2013,
2014), „Prekursor tczewskiej inżynierii środowiska”
(2014) i „Tradycja tczewskich wodociągów” (2016).
Odznaczony został przez
Radę Miejską w Tczewie
(2017) medalem Pro Domo
Trsoviensi za promocję publicystyczną miasta Tczewa w
zakresie gospodarki wodnościekowej.

Dawna Wozownia na Żuławach z siedzibą w Miłoradzu.
Okazją był Międzynarodowy Dzień Wiązania Węzłów,
ustanowiony 18 grudnia, w
rocznicę urodzin Clifforda
Ashley’a (1881-1947), autora książki zawierającej wskazówki i ilustracje tysięcy
węzłów. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak niegdyś produkowano liny i powrozy
oraz spróbowali swoich sił w
skręcaniu sznurów i tworzeniu węzłów. Miłym akcentem było obejrzenie nagrania
filmowego, w którym fiński
powroźnik Mikko Snellman
mówił o swojej pasji i obchodzonym święcie. Dzieci odwdzięczyły się przesłaniem
pozdrowień z Tczewa.

MK

Fabryka Sztuk
Tczew, ul. 30 Stycznia 4
www.fabrykasztuk.tczew.pl

Na podstawie:

• https://pl.wikipedia.org/
wiki/Powroźnictwo [dostęp 14.01.2019].

• Nowa Encyklopedia PWN,
t. 5, Warszawa 1996.
• Moszyński Kazimierz,
Kultura ludowa Słowian,
t. 1: Kultura materialna,
wyd. 2, Warszawa 1967.
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