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Sprawozdanie z działalności w 2012 roku 

 

 

Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 

 

 

Parlamentarny Zespół Kociewski został utworzony 21 grudnia 2011 roku, w celu 

inicjowania działań Sejmu i Senatu na rzecz poprawy jakości aktów normatywnych 

dotyczących problematyki regionalnej w szczególności Kociewia jak i całego Pomorza,  

a także wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego Kociewia  

i regionów ościennych. 

 

Zespół zorganizował posiedzenie w dniu 25 kwietnia oraz współuczestniczył  

w przygotowaniu konferencji pt. "Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji 

europejskiej?". Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu Senatorów 

Województwa Śląskiego we współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu 

Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie oraz Krajową Radą Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Konferencja odbyła 

się 19 lutego 2013 r.  

 

Zespół upoważnił przewodniczącego - senatora Andrzeja Grzyba - do wystąpienia,  

w imieniu członków Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego, z apelem skierowanym do 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pana Sławomira Nowaka  

o przejęcie przez Skarb Państwa odpowiedzialności za finansowanie utrzymywania 

tczewskiego mostu na Wiśle. Będący arcydziełem sztuki inżynierskiej, wybudowany w XIX 

wieku most znajduje się aktualnie w tragicznym stanie technicznym a koszty remontu i jego 

utrzymania przekraczają możliwości finansowe miasta Tczew.  



Zespół przekazał już 65 książek na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Starogardzie oraz 

planuje przekazać po 65 egzemplarzy książek Bibliotece Miejskiej w Tczewie, Bibliotece 

Miejskiej w Pruszczu Gdańskim oraz Bibliotece Miejskiej w Świeciu.  

Zespół przygotowuje kuferek zawierający ok. 30 książek o Kociewiu, Pomorzu i Polsce 

w wersji anglojęzycznej. Kuferek zostanie przekazany na statek morski  

MS Kociewie, którego załogę stanowią w większości obcokrajowcy władający językiem 

angielskim. Matką chrzestną statku została pani Alicja Gajewska, dyrektor Centrum 

Wystawienniczo-Regionalnego w Tczewie.  

Zespół planuje zorganizować turniej piłki siatkowej dla szkół licealnych z Pomorza. 

Nagrody zwycięzcom turnieju będzie wręczał wiceprzewodniczący Zespołu wielokrotny 

reprezentant Polski w piłce siatkowej mężczyzn poseł Paweł Papke.  
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