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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom Tczewa i ich gościom życzymy, 
by w przy wigilijnym stole nigdy nie zabrakło tych, których kochają i aby potrafi li cieszyć się 

wspólnie przeżywanym czasem. Niech będzie to dla nas wszystkich czas miłości, spokoju i odpoczynku. 
Niech nasze domy rozbrzmiewają śmiechem i kolędami.

W Nowym 2013 Roku życzymy Państwu optymizmu oraz wytrwałości 
i odwagi w realizowaniu swoich marzeń.

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa
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Od urodzenia mieszka w Tczewie, ma 52 lata. 
W Radzie Miejskiej pracuje od 2006 r. W po-

przedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczą-
cej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz była członkiem Komisji Finansowo-Budżeto-
wej. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Rady Miej-
skiej i jak poprzednio pracuje w Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Finan-
sowo-Budżetowej. Pełni też funkcję opiekuna 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz członka Rady 
Programowej „Panoramy Miasta”.

W Radzie Miejskiej reprezentuje mieszkańców osiedla Suchostrzygi. 
Jest osobą bezpartyjną, wchodzi w skład klubu radnych Prawa i Spra-
wiedliwości. Pracując w samorządzie skupia się przede wszystkim na 
problemach społecznych, zależy jej na wzbogacaniu oferty edukacyjnej 
i kulturalnej, poprawie bazy szkół i przedszkoli, rozwoju żłobków. Widzi 
potrzebę budowy nowej szkoły podstawowej dla osiedli Bajkowe i Górki (co 
postulowała już w poprzedniej kadencji) oraz boiska sportowego na Osie-
dlu Bajkowym, rozwoju terenów rekreacyjnych na Suchostrzygach.

Barbara Kamińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (In-
stytut Psychologii i Pedagogiki), ukończyła studia podyplomowe z zarzą-
dzania (PG) i politologii (UG). Pracuje w Zespole Szkół Ekonomicznych 
jako pedagog szkolny. Od 1990 r. działa w NSZZ „Solidarność”, obecnie 
jest wiceprzewodniczącą Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdań-
skiego. Pracuje też społecznie w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Barbakan”. Interesuje się historią, filmem, chętnie czyta biografie 
i literaturę faktu, lubi podróże i górskie wędrówki, jest miłośniczką zwie-
rząt (szczególnie kotów, bez względu na rasę).

Dyżury radnej: w poniedziałki w godz.15-16 
w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Gdańska 17.
Adres mailowy: baskam@zse.tcz.pl

XXVII SESJA
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 20 grudnia 2012 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha 

w Urzędzie Miejskim w Tczewie

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 29.11. 2012 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za grudzień 

2012 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

29 listopada do 19 grudnia 2012 r.

II. CZĘŚĆ DRUGA:
7. Rozpatrzenie Inicjatywy Obywatelskiej z 14 listopada 2012 r. 

(data wpływu do UM 20 listopada 2012 r.) dotyczącej zmiany 
uchwały Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z 26 stycznia 
2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego 
Piotrowo w Tczewie, w zakresie przeznaczenia działki 82 KDP 
(parking przy ul. Kubusia Puchatka).  

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmian w  budżecie miasta Tczew na 2012 rok, 
8.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-

2024,
8.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezreali-

zowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, 
8.4 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty,
8.5 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi,
8.6 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi,
8.7 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów,

8.8 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Miejskiej Tczew,

8.9 wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebu-
dowa ulicy ul. Jedności Narodu w Tczewie”, 

8.10 ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkanio-
wym w Tczewie,

8.11 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Termomodernizacja 
obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”,

8.12 podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania,
8.13 odwołania Krzysztofa Kordy ze składu Komisji Finansowo-Bu-

dżetowej i powołanie do składu Komisji Polityki Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014, 

8.14 planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok,
8.15 zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2013 rok,
8.16 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013rok,
8.17 nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO 

TRSOVIENSI”, 
8.18 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 

2013-2028,
8.19 budżetu miasta Tczewa na 2013 r.
9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia

Porządek sporządzono 6 grudnia 2012 r.

PANORAMA MIASTA – BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
RADA PROGRAMOWA: przewodniczący – Kazimierz Ickiewicz

CZŁONKOWIE – Zenon Drewa, Katarzyna Mejna, Barbara Kamińska, Włodzimierz Mroczkowski, Zbigniew Urban
REDAKTOR NACZELNA – Małgorzata Mykowska

Urząd Miejski Tczew, Biuro Rzecznika Prasowego  77-59-322
WYDAWCA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta,

ul. J. Dąbrowskiego 6,  531-35-50; 531-36-37

Aktualności

Na początku grudnia 2012 r. w Tczewie zameldowane były 59 463 
osoby, w tym 58 228 na pobyt stały i 1235 na pobyt czasowy. Od po-
czątku listopada 2012 r. ubyło 16 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
BARBARA KAMIŃSKA

Już po raz dziesiąty w Tczewie odbędzie się miejskie spotka-
nie opłatkowe. Co roku około 5-6 tysięcy osób przychodzi, aby 
przełamać się opłatkiem, życzyć sobie wesołych świąt.
Przedświąteczne spotkanie tczewian odbędzie się 23 grudnia w Parku 
Kopernika o godz. 15.00. Patronat nad uroczystością przyjął biskup pel-
pliński Ryszard Kasyna. Rozpoczną je kolędy, życzenia oraz błogosła-
wieństwo, po czym wszyscy podzielimy się opłatkiem. 

Atrakcją dla dzieci będzie żywy żłóbek i jasełka. Najmłodsi uczestni-
cy spotkania otrzymają zabawki. Jak co roku, harcerze przekażą Betle-
jemskie Światełko Pokoju i sianko pod świąteczny obrus. Nie zabraknie 
występów chórów, zespołów wokalnych, scholi, przedszkolaków.

Dzięki coraz liczniejszemu gronu darczyńców, tczewskich restaura-
torów, piekarzy, cukierników, organizacji charytatywnych przygotowa-
ny zostanie poczęstunek dla kilku tysięcy osób. Zamówionych zostało 15 
tysięcy wigilijnych opłatków.

Spotkanie organizuje samorząd miasta Tczewa przy współudziale Kurii 
Diecezjalnej w Pelplinie, starostwa powiatowego oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Przeoratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława.

M.M.

23 grudnia o godz. 15.00
MIEJSKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE
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KRÓTKO

Gmina Miejska Tczew jest 
już właścicielem terenu by-
łych koszar pozostałego po 
16. Tczewskim Batalionie Sa-
perów. Blisko 19-hektarowa 
działka znajduje się niemal 
w geometrycznym centrum 
miasta. W zamian gmina 
oddała Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej nierucho-
mość podobnej wielkości 
przy ul. Bałdowskiej. 

27 listopada podpisany został 
akt notarialny dotyczący zamia-
ny nieruchomości. Dokument 
podpisali: Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa oraz Leszek 
Łuczak, dyrektor Oddziału Re-
gionalnego w Gdyni Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej.

W wyniku porozumienia Skarb 
Państwa przekazał miastu Tczew 
działkę o powierzchni 18,5992 ha 
położoną u zbiegu ulic Wojska Pol-
skiego i al. Solidarności. Nierucho-
mość wyposażona jest w instalacje: 
wodociągową, kanalizacyjną, ener-
getyczną i centralnego ogrzewania 
i zabudowana jest m.in. budynkiem 
byłych koszar, budynkiem stołówki 
i kuchni, wartowni, izby chorych 
i innymi obiektami gospodarczymi, 
garażami, magazynami. Wartość 
nieruchomości wraz z zabudo-
waniami oszacowana została na 
41 554 286 zł.

Historyczna transakcja 

MIASTO PRZEJĘŁO BYŁE TERENY 
WOJSKOWE W CENTRUM TCZEWA

W zamian miasto Tczew prze-
kazało Skarbowi Państwa nie-
zabudowaną nieruchomość przy 
ul. Bałdowskiej (obszar pomię-
dzy: ogródkami działkowymi 
im. H. Sienkiewicza i „Nad 
Wisłą”, terenami doliny Strugi 
Drybok, terenem przemysło-
wym – przy granicy z gminą 
wiejską oraz ulicą Bałdow-
ską). Jej powierzchnia wynosi 
19,2539 ha, a wartość oszaco-
wano na 16 745 117 zł. Zamia-
na odbyła się bez konieczności 
poniesienia wzajemnych dopłat. 
Gmina Miejska Tczew zapłaci 
jedynie podatek od towarów 
i usług, czyli 3 851 376,91 zł.

Prezydent Mirosław Pobłocki i dyr Leszek Łuczak podpisali 
akt notarialny

Jak zadeklarował prezydent 
Mirosław Pobłocki, nierucho-
mość pozyskana przez miasto 
nie będzie przeznaczona pod 
budownictwo mieszkaniowe ani 
supermarkety – teren ten ma być 
motorem rozwojowym miasta.

Z kolei Leszek Łuczak stwier-
dził, że przejęte przez WAM tereny 
przy ul. Bałdowskiej wykorzystane 
zostaną pod budownictwo mieszka-
niowe, w tym dla żołnierzy i ich ro-
dzin. W przyszłym roku planowane 
jest wykonanie dokumentacji tej 
inwestycji, a jej realizacja powinna 
nastąpić w latach 2014-2015. 

M. MYKOWSKA

 Nowe naświetlacze
Do 24 grudnia nowe naświetla-
cze zainstalowane zostaną przy 
dwóch przejściach dla pieszych 
– przy hospicjum na ul. 1 Maja 
oraz przy Zespole Szkół Ekono-
micznych – ul. Gdańska. Zada-
nie kosztuje łącznie ok. 45 tys. 
zł, wykona je forma Power-Pol 
z Tczewa.
W tym roku zainstalowane zo-
stały także naświetlacze przy 
ul. Żwirki (na wysokości par-
kingu przy Manhattanie) oraz 
przy ul. Gdańskiej (na wysoko-
ści sklepu Netto).
 Modernizacja budynku  
na potrzeby MOPS

Prezydent Tczewa podpisał akt 
notarialny, zgodnie z którym 
miasto przejęło od PKP pra-
wo użytkowania wieczystego 
gruntu oraz prawo własności 
budynku położonego przy ul. 
1- go Maja 8 za zaległości z ty-
tułu podatku od nieruchomo-
ści. Budynek przeznaczony zo-
stanie na potrzeby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W projekcie budżetu na 2013 r. 
na tę inwestycję przeznaczono 
2 mln zł. 30 stycznia 2013 r. 
mija termin wykonania do-
kumentacji projektowej dot. 
modernizacji budynku.
 Sylwestrowe fajerwerki

W sylwestra o północy zapraszamy 
wszystkich mieszkańców na ka-
nonkę na pokaz sztucznych ogni. 
Zapraszamy do wspólnego powita-
nia Nowego Roku. 

Klucze lokatorom wręczył pre-
zydent Tczewa Mirosław 

Pobłocki. Obie rodziny wróciły 
do swoich mieszkań, które musia-
ły opuścić na czas remontu. Loka-
torzy są zachwyceni zmianami. 
Nowe panele na podłogach, wy-
posażone kuchnie i łazienki, odno-
wiona elewacja – to tylko niektóre 
z nich. Mieszkańcy mogą też ko-
rzystać ze strychu i przestronnej 
piwnicy. 

Remont rozpoczął się w czerw-
cu br. Kosztował blisko 400 tys. zł. 
Remont, na zlecenie samorządu 

LOKATORZY RYBACKIEJ 8 JUŻ W NOWYCH MIESZKANIACH
Dwie rodziny otrzymały klucze do nowych mieszkań komunal-
nych w kamienicy przy ul. Rybackiej 8. Kamienica została wyre-
montowana w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta.

Tczewa, wykonało Przedsiębior-
stwo ECOZET z Kościerzyny.

 Jeszcze w tym roku, do wyremon-
towanych mieszkań wprowadzą 
się lokatorzy kamienicy przy ul. 
Zamkowej 16. Tam znajduje się 9 
mieszkań komunalnych i również 
ta inwestycja jest częścią projektu 
rewitalizacji. 

W przyszłym roku planowane 
jest zakończenie remontu przy ul. 
Mickiewicza 18 oraz przebudowa ka-
mienic przy ul. Zamkowej 11 i 18.

M.M. Do wyremontowanej kamienicy wprowadziły się dwie rodziny
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Oceń pracę urzędników

Samorząd

KRÓTKO
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 10,5 tys. zł przeciw sepsie

W związku z tragicznym przy-
padkiem zachorowania na sepsę 
5-latka uczęszczającego do Szkoły 
Podstawowej nr 11, Rada Miejska 
w Tczewie na listopadowej sesji 
zdecydowała przekazać 10,5 tys. 
zł z budżetu miasta na zakup an-
tybiotyków i szczepionek.

– Chcemy, aby leki jak najszyb-
ciej trafi ły do osób z grupy ryzy-
ka, przede wszystkim do uczniów 
z klasy, do której chodził zarażony 
sepsą chłopiec. Zdaję sobie spra-
wę, że nie wszystkich rodziców 
stać na zakup drogiego antybio-
tyku czy szczepionki – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa podczas sesji.

Radni jednogłośnie poparli 
propozycję prezydenta miasta 
i uchwalili w korekcie budżetu po-
trzebną kwotę.

Ze szczepień refundowanych 
przez samorząd miasta skorzy-
stały również dzieci z tego samego 
budynku, w którym mieszkał za-
rażony chłopiec.

 Honorowe obywatelstwo  
dla ks. Antoniego 

 Dunajskiego

Radnie miejscy podjęli uchwałę 
w sprawie nadania tytułu ,,Ho-
norowy Obywatel Miasta Tcze-
wa” ks. prałatowi Antoniemu 
Dunajskiemu – za rozsławianie 
naszego miasta i regionu doko-
naniami naukowymi oraz pracą 
ewangelizacyjną. 

Ks. A. Dunajski od 1992 r. jest 
proboszczem parafii pw. Św. Józe-
fa w Tczewie. Pełni liczne funkcje 
w Kurii Biskupiej oraz jest wykła-
dowcą wyższych uczelni a także 
członkiem Komisji Episkopatu ds. 
Duszpasterstwa Akademickiego. 
Naukowo współpracuje z zespołem 
polskich norwidologów, zwłaszcza 
z Instytutem Badań nad Twórczo-
ścią Cypriana Norwida KUL. 

Jest autorem sześciu książek, 
kilkudziesięciu artykułów nauko-
wych, kilkuset esejów, szkiców 
literackich, reportaży i kronikar-
skich notatek. 

Nominowany ma duży wkład 
w badania nad literaturą pięk-
ną, zwłaszcza nad twórczością 
C. K. Norwida.

Prawie 2,5 mln zł przeznaczy 
samorząd miasta Tczewa na 
pomoc fi nansową dla powia-
tu tczewskiego w przyszłym 
roku. Pieniądze te zostaną wy-
korzystane na realizacje pięciu 
wspólnych zadań – przebudo-
wę ul. 30 Stycznia, odbudowę 
Mostu Tczewskiego, wykona-
nie dokumentacji remontu ul. 
Jedności Narodu oraz Mostu 
Tczewskiego i dofi nansowa-
nie Ogniska Wychowawczego 
w Tczewie. 

1. Dofinansowanie na opracowanie 
dokumentacji projektowej przebu-
dowy drogi powiatowej – ul. Jedno-
ści Narodu (do 100 000 zł).

Zarządcą ul. Jedności Narodu 
jest Starostwo Powiatowe, jednak 
ulica ta pełni w dużej mierze funk-
cję drogi miejskiej obsługującej 
bezpośrednio leżące przy niej osie-
dla mieszkaniowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej. Ulica jest 
w złym stanie technicznym a pla-
nowana przebudowa w znacznym 
stopniu podniesie bezpieczeństwo 
ruchu nie tylko na samej ulicy 
Jedności Narodu, ale też w całym 
jej rejonie. Planowana przebudo-
wa ma również na celu rozwiąza-
nie problemu parkowania wzdłuż 
ulicy Jedności Narodu oraz na 
przylegających do niej terenach. 

2. Dofi nansowania przebudowy 
drogi powiatowej – ulicy 30-go 
Stycznia (lub innej inwestycji 
po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Polityki Gospodar-
czej oraz Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej, do 1 500 000 zł).

Powiat Tczewski zamierza 
przystąpić do przebudowy ulicy 30 
Stycznia na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Głowackiego do skrzy-
żowania z drogą krajową nr 91. 
Jest to odcinek zarządzany przez 
Starostwo Powiatowe, jednak ob-
sługuje komunikacyjnie istotny 
rejon Tczewa, skupiający wiele 
przedsiębiorstw produkcyjnych 
i handlowych. Ulica jest fatalnej 
jakości, posiada nawierzchnię 
z bruku kamiennego oraz nie ma 

Akademia Kształcenia Za-
wodowego Sp. z o.o. już po 

raz drugi zaprasza do wzię-
cia udziału w badaniu opinii 
Klientów na temat jakości 
usług świadczonych przez 
Urząd Miejskiw Tczewie.

Badanie jest realizowane 
w ramach projektu „Akademia 
Samorządowca II”, współfi nan-
sowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Będzie 
przeprowadzane na terenie 

Urzędu Miejskiego w okresie od 
grudnia do lutego. Klienci tuż po 
załatwieniu sprawy w Urzędzie 
zostaną poproszeni przez ankie-
tera o udzielenie odpowiedzi na 
kilka pytań krótkiego, anonimo-
wego kwestionariusza.

Miasto przekaże powiatowi prawie 
2,5 mln zł na wspólne inwestycje

żadnego odwodnienia. Jednocze-
śnie tym odcinkiem ulicy przebie-
ga trasa autobusów komunikacji 
miejskiej. Gmina Miejska Tczew 
została partnerem dla realizacji 
tego zadania w ramach wniosku 
o dofi nansowanie przebudowy 
ulicy 30 Stycznia złożonego przez 
Powiat Tczewski do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg lo-
kalnych – Etap II.

3. Dofinansowanie odbudowy za-
bytkowej części Mostu Tczewskie-
go (do 400 000 zł).

4. Dofi nansowanie na opraco-
wanie dokumentacji przebudo-
wy mostu drogowego przez Wi-
słę w Tczewie (do 350 000 zł).

W związku z zamiarem przy-
stąpienia przez Powiat Tczewski 
do przebudowy Mostu Tczew-
skiego, Gmina Miejska Tczew 
pragnie udzielić pomocy rzeczo-
wej dla Powiatu Tczewskiego na 
wykonanie w/w inwestycji w czę-
ści dotyczącej odbudowy zabyt-
kowej części mostu oraz w części 
dotyczącej opracowania doku-
mentacji technicznej przebudowy 
mostu w związku z jego bardzo 
złym stanem technicznym.

Zarząd nad Mostem Tczew-
skim sprawuje Starostwo Po-
wiatowe, jednak jest to obiekt 

stanowiący wizytówkę Tczewa, 
bezpośrednio utożsamiany z mia-
stem i będącym jego wielką atrak-
cją turystyczną, inżynierską. Most 
Tczewski jest Międzynarodowym 
Zabytkiem Inżynierii Budowlanej, 
uznany za obiekt europejskiego 
dziedzictwa kultury technicznej. 

Przebudowa Mostu Tczew-
skiego pozwoli na przywrócenie 
na nim ruchu pieszego i kołowego 
oraz uchroni zabytek przed zupeł-
ną dewastacją.

5. Dofi nansowanie Ogniska Wy-
chowawczego (do 60 000 zł)

Starostwo Powiatowe w Tcze-
wie wystąpiło do Prezydenta 
Miasta Tczewa z propozycją fi -
nansowego wsparcia działalności 
Ogniska Wychowawczego działa-
jącego w Tczewie przy ul. Wojska 
Polskiego 6.

Z informacji uzyskanych ze 
Starostwa Powiatowego wynika, 
że całkowity koszt prowadzenia 
ośrodka ma wynosić 177 478 zł. 
Zgodnie z ustaleniami, ognisko 
będzie funkcjonować nadal, ale 
z partycypacją kosztów przez 
samorząd miejski w proporcji ok. 
50/50. Zatem miasto dofinansuje 
ośrodek w kwocie do wysokości 
60 000 zł. Koszt żywienia dzieci 
z ośrodka w wysokości 25 000 zł. 
zapewni MOPS.

Radni zdecydowali wesprzeć zadania powiatu realizowane 
na terenie Tczewa

Bardzo prosimy o poświęcenie 
czasu na udzielenie odpowiedzi. 
Zapewniamy, że opinia Państwa 
będzie pomocna przy planowaniu 
działań, mających na celu dosto-
sowanie funkcjonowania Urzędu 
do oczekiwań klientów.
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Samorząd

– Pomysł, by lokomotywa stanę-
ła przy węźle transportowym, 
w okolicy dworca PKP pojawił się 
już dawno. Już w momencie odda-
nia do użytkowania zintegrowane-
go węzła transportowego przygoto-
wany został fragment torowiska, 
w którym lokomotywa miała sta-
nąć – powiedział Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa. 

Wówczas wybór padł na loko-
motywę znajdującą się niedaleko 
– w Zajączkowie Tczewskim. Pa-
rowóz nie był przez nikogo konser-
wowany, zabezpieczany, był to po 
prostu złom. Intencją samorządu 
miasta Tczewa było przejąć loko-
motywę, odnowić ją i dzięki temu 
nie tylko uratować parowóz od 
całkowitego zniszczenia, ale przy 
okazji stworzyć atrakcję promują-
cą Tczew jako miasto kolejarzy. 

Parowóz pozyskany został od 
PKP Cargo. Remontem lokomoty-
wy i jej transportem do Tczewa zaję-
ła się Fundacja Era Parowozów.

Kwestia kolorów lokomotywy od 
razu wywołała dyskusję. Pierw-
szym pomysłem było pomalo-
wanie lokomotywy na różowo. 
To okazało się przysłowiowym 
wrzuceniem kija w mrowisko. 
Rozpętała się dyskusja wśród 
mieszkańców, na portalach 
internetowych i stąd wziął się 
kolejny pomysł – by pomalować 
parowóz w barwy Republiki. Tę 
propozycję mieszkańców popar-
ły władze samorządowe. 

Do powstania tej niezwykłej 
konstrukcji przyczynili się 

mieszkańcy Tczewa, którzy nie-
odpłatnie przekazali swoje stare 
rowery. Niektórzy oddali tylko 
elementy jednośladów, ale i te się 
przydały – przy budowie choinki 
wykorzystano prawie 20 rowero-
wych kół. Rowery zostały poma-
lowane w różnych kolorach, a cała 
konstrukcja opleciona lampkami. 
Oprócz konwencjonalnego źródła 
zasilania, oświetlenie można „od-
palić” pedałując ile sił w nogach na 
rowerze znajdującym się obok tej 
oryginalnej budowli. O ile lampki 
podłączone do prądu świecą tylko 
po zmierzchu, to chętni do peda-
łowania mogą oświetlić choinkę 
o każdej porze.

M.M.

Pierwsza w Polsce choinka rowerowa zaświeciła w Tczewie
Choinka złożona z blisko 40 rowerów i ich elementów rozbłysła na tczewskim węźle transportowym – między dworcem PKP 
a Galerią Kociewską. To pierwsza taka rowerowa choinka w Polsce.

MAMY LOKOMOTYWĘ W BARWACH REPUBLIKI

– Ta lokomotywa podkreśla 
naszą historię, kolejową tradycję, 
która sięga w Tczewie 160 lat. Hi-
storia została tutaj połączona ze 
współczesnością – z zespołem Re-
publika i jej liderem – Grzegorzem 
Ciechowskim, który urodził się 
i wychował w Tczewie – stwierdził 
M. Pobłocki.

Prezydent wyraził nadzieję, że te 
kontrowersyjne dla niektórych bar-

wy się przyjmą i lokomotywa stanie 
się jednym z symboli Tczewa.

KRÓTKO O LOKOMOTYWIE:

Parowóz TKT48–170 został zbudo-
wany w 1956 roku w Fabryce Loko-
motyw im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w Chorzowie. Służbę w PKP 
rozpoczął w lokomotywowni MD 
Szczecinek, w latach późniejszych 
zmieniał macierzyste jednostki 

Lokomotywa pomalowana w czarno-białe pasy zespołu Republika stanęła na terenie węzła transportowego w Tczewie. Z jednej 
strony to pamiątka tego, że Tczew przez wiele lat był miastem kolejarzy, z drugiej – to w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski. 

cały czas pozostając w Pomorskiej 
DOKP (do roku 1965). Do roku 
1993 parowóz był odstawiony na 
tyłach lokomotywowni w Korszach, 
a następnie już jako wrak w trafił 
do Chojnic, gdzie poddano go reno-
wacji i ustawiono jako pomnik. Pa-
rowóz pełnił rolę pomnika do 2008 
r., kiedy został przetransportowany 
do Zajączkowa Tczewskiego. Stam-
tąd trafił do Tczewa.

M. MYKOWSKA
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KRÓTKO

Odznaczenie przyznawane 
jest przez Ministra Obrony 

Narodowej.
Uroczystość przekazania me-

dali odbyła się 11 grudnia w Urzę-
dzie Miejskim w Tczewie. Medale 
otrzymali:
–  Marianna Zwolak
–  Barbara i Zbigniew Saczuk 
–  Maria i Józef Janaszek
–  Jolanta i Kazimierz Laska
–  Maria i Jerzy Bakuł.

Na uroczystości zostało także 
wręczone odznaczenie o charak-
terze pamiątkowym „Gwiaz-
da Iraku”. Otrzymał je Adam 
Pałkowski (przyznano je tak-
że Dawidowi Urbańskiemu, 
nieobecnemu na uroczystości). 
Odznaczenie to nadawane jest 
przez prezydenta RP żołnierzom 
rezerwy i w czynnej służbie woj-
skowej, którzy odbyli misję poza 
granicami państwa. 

– Nie jest łatwo służyć 
w kontyngentach poza grani-
cami kraju. Tam żołnierze mu-
szą reprezentować ojczyznę, ale 
jednocześnie mają trudne zada-
nia do wykonania. Dziękuję im 
w imieniu Prezydenta RP i Mini-

Pierwsi chętni będą mogli 
skorzystać ze skateparku już 

w sylwestra. Otwarcie obiektu 
nastąpi 31 grudnia o godz. 10.00. 
Inwestycja kosztuje blisko 500 
tys. zł. Obiekt znajdujący się na 
terenie TCSiR będzie służył oso-
bom jeżdżącym na deskorolkach, 
rolkach, rowerach bmx. 

W grudniu kończy się tak-
że przebudowa siedziby Klubu 
Młodzieżowego Przystań przy ul. 
Kasztanowej. W tym miesiącu 
trwały prace wykończeniowe i wy-
posażanie wnętrz. Już w styczniu 
w nowych pomieszczeniach roz-
poczną się zajęcia dla młodzieży. 

Wartość zadania to 449 tys. zł.
W grudniu zakończyły się re-

monty kamienic przy ul. Rybac-
kiej 8 i Zamkowej 16. 

Kontynuowana jest natomiast 
przebudowa budynku przy ul. 
Mickiewicza 18. Trwa wykony-
wanie wewnętrznej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej, 

Można poćwiczyć 
pod chmurką

W listopadzie dla mieszkańców 
Tczewa przygotowany został 

nowy teren rekreacyjny – siłownia 
pod chmurką. Teren znajduje się 
za Lidlem (ul. Kubusia Puchatka) 
na Os. Bajkowym i wyposażony 
jest w urządzenia fittnes. 

Jest to 7 urządzeń do ćwiczeń 
ruchowych, podobnie jak na ist-
niejącym już placu osiedlowym 
przy ul. Żwirki (za Polo marketem). 
Koszt montażu tych urządzeń to 
26 520 zł. Siłownię wykonała fi r-
ma Erfi t z Gdańska na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Tczewie.

M.M.

 Startuje lodowisko
Jeszcze pod koniec grudnia działal-
ność wznowi lodowisko czyli Biały 
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 
11. Lodowisko czynne będzie od 
godz. 10.00 do 20.00. Od poniedział-
ku do piątku – do godz. 13.30 obiekt 
zarezerwowany będzie dla szkół.
 CENNIK:
–  1 godz. wstępu – 3 zł / 2 zł (ulgowy)
–  wypożyczenie 1 pary łyżew / 

1 godz.– 3 zł
–  ostrzenie łyżew – 4 zł
–  grupy zorganizowane / 1 godz. 

– 150 zł*
–  wypożyczenie kasku – 3 zł
*  możliwość upustu do 50% dla 

grup zorganizowanych, grupy 
do 40 osób,

*  bilet ulgowy dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych i gimna-
zjów.
 Zmiana siedziby 

zarządzania kryzysowego
Pracownicy Wydziału Spraw Oby-
watelskich zajmujący się problema-
tyką obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego od listopada zmienili 
adres siedziby z ul. Rokickiej 16 na 
ul. Pomorską 18 (dworzec PKP 
– wejście od strony peronu I – obok 
siedziby Karty Miejskiej).

Korespondencję do wydziału 
prosimy kierować na adres: Urząd 
Miejski w Tczewie, Wydział Spraw 
Obywatelskich, Pl. Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew.

Numery telefonów: tel. 58 562 
50 91 – zastępca naczelnika Wy-
działu Spraw Obywatelskich, 
tel./fax 58 562 39 53 – inspektor 
ds. wykrywania i alarmowania, 
podinspektor ds. zaopatrzenia 

Adresy e-mail: 
wzk@um.tczew.pl – zastępca na-
czelnika Wydziału Spraw Obywatel-
skich, wzk2@um.tczew.pl – inspek-
tor ds. wykrywania i alarmowania, 
podinspektor ds. zaopatrzenia.

Inwestycje 
Wkrótce otwarcie skateparku 
i Klubu Młodzieżowego Przystań

tynkowanie ścian wewnętrznych. 
Inwestycja rozpoczęła się z koń-
cem maja br., a termin zakończe-
nia upływa z końcem marca przy-
szłego roku. Remonty w trzech 

Nowa siedziba Klubu Młodzieżowego Przystań już prawie 
gotowa

wymienionych kamienicach re-
alizowane są w ramach projektu 
rewitalizacji Starego Miasta. 

M.M.

Wyróżnienia dla rodziców żołnierzy

stra Obrony Narodowej – powie-
dział płk Tadeusz Krawczyk, 
szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Gdańsku.

Pułkownik podziękował rów-
nież wyróżnionym rodzicom, 
którzy wychowali swoich synów 
na wzorowych żołnierzy.

Jak przyznali przedstawiciele 
wojska, zainteresowanie służbą 
w armii nie słabnie. Obecnie do 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Malborku – do służby przy-
gotowawczej zgłosiło się ok. 500 
osób , a miejsca są tylko 32. WKU 
w Malborku obejmuje pięć po-
wiatów: nowodworski, tczewski, 
malborski, kwidzyński i sztum-
ski. Służbą wojskową interesuje 
się też coraz więcej kobiet. W tej 
chwili w polskiej armii 2 proc. 
stanowią panie. 

M.M.
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Do końca zbliżają się inwestycje realizowane przede wszystkim z myślą o tczewskiej mło-
dzieży – przebudowa siedziby Klubu Młodzieżowego Przystań oraz budowa skateparku. 

Rodzice, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną służbę wojskową otrzy-
mali srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
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Edukacja
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Gratuluję wam – jesteście naj-
lepsi z najlepszych – powie-

dział Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa. – Gratuluję również 
waszym rodzicom i opiekunom, bo 
to oni stworzyli wam warunki do 
rozwoju. Życzę, abyście utrzymali 
ten poziom i jak najlepiej wykorzy-
stywali waszą wiedzę.

Prezydent Miasta Tczewa co 
roku przyznaje nagrody najzdol-
niejszym młodym tczewianom  
uczniom szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz studen-
tom. Nagrody przyznawane są 
w ramach Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Mło-
dzieży. Program adresowany jest 
do uczniów szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i studentów 
– mieszkańców Tczewa. Otrzymu-
ją je m.in. finaliści i laureaci olim-
piad i konkursów przedmiotowych. 
W tym roku nagrody fi nansowe 
otrzymało 25 osób (w ubiegłym 
roku tylko 13 osób). Dodatkowo 
prezydent przyznał trzy nagrody 
rzeczowe (poza regulaminem).

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

1. Marcin Marzejon (I Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie) – lau-
reat XVI Ogólnopolskiego Konkur-
su „Wygraj indeks” organizowanego 
przez Politechnikę Gdańską, laure-
at 48. Ogólnopolskiego Konkursu 
Chemicznego im. prof. A. Swiniar-
skiego, uczestnik zawodów I stop-
nia 58. Ogólnopolskiej Olimpiady 
Chemicznej.
2. Marta Mykowska (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – laure-
atka I miejsca Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemieckiego, 
laureatka Miejskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego, I miejsce 
w Wojewódzkim Międzygimna-
zjalnym Konkursie o Krajach 
Niemieckojęzycznych.
3. Liliana Kruszyńska (Gim-
nazjum nr 1 w Tczewie) – laure-
atka Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego.
4. Agata Moszyńska (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – fi nalist-
ka Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego i Wojewódzkie-
go Konkursu Geografi cznego.
5. Agata Wasielewska (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego i Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego.
6. Mateusz Filipek (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – finalista 

NAJZDOLNIEJSI W TCZEWIE NAGRODZENI

Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego.
7. Jarosław Aniołek (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – fi nalista 
Wojewódzkiego Konkursu Fi-
zycznego, Chemicznego i Infor-
matycznego.
8. Nina Kowalska (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – fi nalist-
ka Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego.
9. Gabriela Fierek (Gimnazjum 
nr 1 w Tczewie) – fi nalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego.
10. Klaudia Jończyk (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego.
11. Adrianna Kurowska (Gim-
nazjum nr 1 w Tczewie)  finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego.
12. Martyna Radtke (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie)  finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego.
13. Tomasz Krupa (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – finalista 
Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego, wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur matematyczny”, laureat 
III miejsca Miejskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego.
14. Łukasz Fabich (Gimna-
zjum nr 1 w Tczewie) – finalista 
Wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego.
15. Justyna Śmiełowska (Gim-
nazjum nr 1 w Tczewie) – fi na-
listka Wojewódzkiego Konkursu 
Biblijnego.

16. Klaudia Pasierb (Gimna-
zjum nr 3 w Tczewie) – fi nalist-
ka Konkursu Geografi cznego, 
II miejsce w Miejskim Konkursie 
Ekologicznym, uczestniczka Wo-
jewódzkiego Konkursu „Mate-
matyczne ścieżki po Polsce”.
17. Piotr Boderek (Gimna-
zjum nr 3 w Tczewie) – fi nalista 
Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego, Fizycznego oraz 
Informatycznego, III miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie „Ma-
tematyczne ścieżki po Polsce”.
18. Kamil Konofał (Gimnazjum
nr 3 w Tczewie) – fi nalista Wo-
jewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego, Wojewódzkiego 
Konkursu Ortograficznego.
19. Karol Ulanowski (Gimna-
zjum nr 3 w Tczewie) – fi nalista 
Wojewódzkiego Konkursu Che-
micznego, fi nalista Mistrzostw 
Polski Juniorów w szachach, 
członek reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Europy w Sza-
chach, członek Kadry Pomorza 
w szachach.
20. Katarzyna Zielińska (I Li-
ceum Ogólnokształcące) – fi na-
listka XL Olimpiady Biologicz-
nej, laureatka I miejsca w XII 
Konkursie im. Małgorzaty Do-
miniak dla najlepszego ucznia 
– biologa z liceów ogólnokształ-
cących w woj. pomorskim
21. Paweł Bieliński (III Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Gdyni) – laure-
at Międzynarodowego Konkursu 
„Kangur Matematyczny”, II miej-
sce w III Pomorskim Konkursie 
Poetyckim „Niektórzy lubią po-
ezję…”, udział w IV Kongresie 
Młodych Matematyków Polskich 

organizowanym przez Instytut 
Matematyki UG.
22. Marta Irzyk (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu)  
organizatorka studencko-dokto-
ranckich konferencji naukowych, 
współtwórczyni Koła Badaczy 
Kultury Przedromantycznej 
UMK, publikuje swoje prace na-
ukowe w wydawnictwach uni-
wersyteckich.
23. Jan Lewandowski (Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia w Gdańsku) – laureat wielu 
konkursów muzycznych, I nagroda 
w XII Międzynarodowym Kon-
kursie Muzycznym im. J. Zaręb-
skiego w Warszawie, III nagroda 
na Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Wiolonczelowych im. Zdzisławy 
Wojciechowskiej w Bydgoszczy, 
III nagroda w II Ogólnopolskim 
Młodzieżowym Konkursie Instru-
mentów Smyczkowych w Elblągu, 
wyróżnienie na Ogólnopolskich 
Przesłuchaniach Klas Wiolonczeli 
i Kontrabasu Uczniów Szkół Mu-
zycznych II stopnia.
24. Zuzanna Gogulska (Gim-
nazjum Katolickie w Tczewie) 
laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Biologicznego, fi nalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Che-
micznego, fi nalistka Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów, 
laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Ekologicznego i XIII Miej-
skiego Konkursu Ekologicznego 
w Tczewie.
25. Klaudia Klemiato (Gimna-
zjum nr 3) laureatka Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Polskiego.

 
NAGRODY RZECZOWE 
POZA REGULAMINEM:

Kornelia Huk (Szkoła Podsta-
wowa nr 7) – III miejsce w XI 
Sopockim Konkursie Skrzypco-
wym, II miejsce w I Ogólnopol-
skim Konkursie Skrzypcowym 
Sonat w Sopocie.
Laura Pieczewska (Szkoła Pod-
stawowa nr 10) – I miejsce w IX 
Ogólnopolskim Konkursie Piani-
stycznym w Gdańsku oraz I miejsce 
w VI Międzyszkolnym Konkursie 
„Klasyka w rozrywce – rozrywka 
w klasyce” w Chojnicach.
Dominika Rynkiewicz (Gim-
nazjum nr 3) – fi nalistka Woje-
wódzkiego Konkursu Biologicz-
nego, fi nalistka Wojewódzkiego 
Konkursu z Fizyki.

 
M.M.

Prezydent Mirosław Pobłocki wręczał nagrody młodym 
tczewianom

25 najzdolniejszych uczniów i studentów Tczewa zdobyło nagrody prezydenta miasta. Młodzież, 
w zależności od osiągnięć, otrzymała od 500 do 1350 zł.
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Na razie to jedynie projekt bu-
dżetu, który został przedsta-

wiony mieszkańcom podczas spo-
łecznej debaty 26 listopada br. Aby 
projekt wszedł w życie, uchwalić go 
musi Rada Miejska. Sesja budżeto-
wa odbędzie się 20 grudnia.

Jak podkreśliła Helena Kul-
las, skarbnik miasta, mimo kry-
zysu, spowolnienia gospodarki 
i dużego (prawie 20 mln zł) spadku 
dochodów miasta, nadal będzie to 
budżet prorozwojowy, pozwalają-
cy na inwestowanie.

Systematycznie rosną wydatki 
budżetowe. Największa pozycja 
po tej stronie to oświata, na któ-
rą budżet przeznacza aż 35 proc. 
wydatków. Subwencja z budżetu 
państwa przeznaczona na oświatę 
wyniesie ok, 34,3 mln zł, a to o wie-
le za mało w stosunku do potrzeb. 
Miasto musi dopłacić do zadań 
oświatowych blisko 34 mln zł (41 
proc. wydatków na oświatę).

Co piątą złotówkę pochłania 
pomoc społeczna, 10 proc. – utrzy-
manie dróg i transport, pozostałe
to wydatki na administrację pu-
bliczną, na gospodarkę komunal-
na i ochronę środowiska, na kultu-
rę, kulturę fizyczną. 

O najważniejszych inwesty-
cjach, które czekają nas w przy-
szłym roku mówił Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa.

Na zadania inwestycyjne 
przeznaczymy 27 436 960 zł, co 
stanowi 15,2 proc. budżetu. Do naj-
większych zadań należy budowa 
ulicy roboczo nazwanej Nowosu-
chostrzycką, która połączy drogę 
krajową nr 91 z ul. Żwirki. Będzie 
to ulica, która odciąży ul. Armii 
Krajowej i poprawi komunikację 
na Suchostrzygach. Wniosek o do-
finansowanie tej inwestycji w ra-
mach tzw. schetynówek został bar-
dzo wysoko oceniony i mamy duże 
szanse na pozyskanie środków 
zewnętrznych. Zgodnie z projektem 
budżetu, 1 mln zł wydamy na budo-
wę skrzyżowania ul. Nowosucho-
strzyckiej z krajową „91”. 2 mln zł
kosztować będzie modernizacja 
budynku (tzw. starego dworca przy 

Debata budżetowa 

Ponad 27 mln zł na inwestycje w 2013 roku
Na poziomie 185,4 mln zł został zrównoważony projekt budżetu Tczewa na 2013 rok. Na wpływy bu-
dżetowe składają się dochody w wysokości 161,7 mln zł oraz przychody w wysokości 24,2 mln zł. Pla-
nowane wydatki to 180,4 mln zł, a rozchody 5 mln zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy 27,4 mln zł, 
czyli ponad 15 proc. wydatków. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z obligacji i pożyczek.

ul. 1 Maja) na siedzibę Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a 2,1 mln zł – modernizacja budyn-
ku po byłym CED. 100 tys. zł wy-
damy na budowę łącznika między 
ul. Kusocińskiego i Bema, 50 tys. zł
– na dokumentację modernizacji 
sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5, a 20 tys. zł na 
dokumentację na budowę parkin-
gu przy ul. Ks. Ściegiennego.

Na inwestycje wspólne z po-
wiatem tczewskim przeznaczymy 
blisko 2,5 mln zł, z tego 1,5 mln na 
przebudowę ul. 30 Stycznia, 750 tys. 
zł na opracowanie dokumentacji 
przebudowy Mostu Tczewskiego 
i odbudowę zabytkowych wieży-
czek, a 100 tys. zł na projekt przebu-
dowy ul. Jedności Narodu.

W 2013 roku czeka nas zakoń-
czenie prac związanych z rewita-

lizacją Starego Miasta. Na mo-
dernizację trzech kamienic – przy 
ul. Mickiewicza 18 (dokończenie), 
Zamkowej 11 i Zamkowej 18 wy-
damy 3,8 mln zł.

130 tys. zł przeznaczonych 
zostanie na inwestycje związane 
rekreacją – urządzenie terenu 
rekreacyjnego przy ul. Żwirki 
(tutaj „dołożą się” miejskie spół-
ki) oraz przebudowę pomostu 
przy ul. Nad Wisłą.

W 2013 r. czeka nas termo-
modernizacja trzech obiektów: 
Szkoły Podstawowej nr 12, Gim-
nazjum nr 1 oraz Centrum Kul-
tury i Sztuki. Łącznie na ten cel 
przewidziano blisko 6 mln zł.

W przyszłym roku ma również 
zostać zbudowana kanalizacja 
deszczowa przy ul. Gryfa Pomor-
skiego, zmodernizowana kana-
lizacja deszczowa przy ul. Grun-
waldzkiej, zbudowane wybiegi dla 
psów. 235 tys. zł miasto chce prze-
znaczyć na dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska.

M. MYKOWSKA

Zawiłości przyszłorocznego budżetu wyjaśniali prezydent Mirosław Pobłocki…

… i skarbnik miasta Helena Kullas

M
. M

Y
K

O
W

S
K

A

M
. M

Y
K

O
W

S
K

A



• 9
PANORAMA MIASTA • www. tczew.pl • www.bip.tczew.pl • Grudzień 2012

Rok 2012

STYCZEŃ

Nowy przewoźnik

Od 1 stycznia usługi komunikacji miejskiej 
przejęła fi rma Meteor. Zmieniły się rozkła-
dy jazdy i kolory autobusów. Dotychczasowy 
– turkusowy zastąpiły kolory biały, czerwony 
i żółty, czyli barwy herbu miasta. Meteor będzie 
świadczyć usługi w Tczewie do końca 2014 r.

Święto miasta

Dzień Tczewa – 30 stycznia, to co roku okazja, 
aby wyróżnić tych, którzy najbardziej zasłu-
żyli się dla miasta. Tczewianką Roku 2011 
została Grażyna Antczak, a Medal „Pro 
Domo Trsoviesi” powędrował do Amerykanki 
– Janice Lynn Sherry (na zdjęciu).

Nagrody dla sportowców

Kalejdoskop wydarzeń 2012

TAK MINĄŁ ROK…
W „Panoramie Miasta” przypominamy sprawy, którymi żyliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. 
Był to rok bogaty w wydarzenia. Mogliśmy obserwować, jak zmienia się Tczew – szczególnie 
w okolicach dworca PKP i na starówce, jak powstają nowe boiska i pomost wioślarski. Nie 
sposób było ująć wszystkich wydarzeń, które można by uznać za istotne, ale mamy nadzieję, 
że ten kalejdoskop pozwoli na małe podsumowanie i ocenę, jaki był 2012 rok dla Tczewa…

Prezydent Tczewa wręczył stypendia i nagro-
dy sportowcom i trenerom, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w 2011 roku. Łącznie sty-
pendia otrzymało pięć osób, nagrody pienięż-
ne trafiły do 41 sportowców oraz 12 trenerów. 
Ponadto kilkanaście osób otrzymało nagrody 
rzeczowe.

LUTY

„Węzeł” otwarty

Kilkuset mieszkańców Tczewa było świadka-
mi otwarcia jednej z największych tczewskich 
inwestycji ostatnich lat – zintegrowanego 
węzła transportowego. 15 lutego na „węźle” 
ruszyła komunikacja autobusowa.

To jedna z największych inwestycji samo-
rządu miasta. Jej koszt to ok. 26 mln zł, z czego 
połowę stanowi wsparcie unijne.

Bitwa o Tczew

Ranni, zabici, splądrowane miasto, gwałty, ra-
bunki – tak było w Tczewie 23 lutego 1807 roku. 
W 205. rocznicę tego wydarzenia tczewianie 
mogli zobaczyć inscenizację bitwy, zorganizo-
waną przez Fabrykę Sztuk. Broniąca miasta 
armia pruska zmierzyła się z wojskami napo-
leońskimi, wśród których były polskie oddziały 
dowodzone przez Henryka Dąbrowskiego. 

MARZEC

Tczew wyróżniony za lodowisko

Tczew został wyróżniony honorowym meda-
lem Polskiego Klubu Infrastruktury Sporto-
wej. Jest to dowód uznania inicjatywy, aktyw-
nego zaangażowania i wysiłku zakończonego 
budową na terenie gminy ogólnodostępnego 
sztucznego lodowiska w ramach II edycji pro-
gramu „Biały Orlik”.

KWIECIEŃ

Forsterowie w Fabryce Sztuk

„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” 
– to już trzydziesta wystawa historyczna ot-
warta przez Fabrykę Sztuk. Ekspozycja jest 
fascynującą podróżą dookoła świata, którą 
odbyli dwaj wielcy Polacy, światowej sławy 
podróżnicy i odkrywcy – Jan Reinhold i Jerzy 
Adam Forsterowie towarzyszący kapitanowi 
Jamesowi Cookowi w jego drugiej podróży 
odkrywczo-badawczej. 
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Tczewscy poligloci

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tczewie 
w ramach wspólnych działań z nauczycielami 
tczewskich szkół podstawowych i gimnazjal-
nych zorganizował konkursy językowe dla 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III 
szkół gimnazjalnych. W konkursach wzięło 
udział 125 uczniów.

MAJ

Noc Muzeów

Piraci z Karaibów, indonezyjskie tańce, rosyj-
skie pieśni i nocne spacery po tczewskich cmen-
tarzach to tylko niektóre atrakcje przygotowane 
przez Fabrykę Sztuk na tegoroczną Noc Muze-
ów. W imprezie wzięło udział 7 tysięcy osób. 

Posadziliśmy drzewko radiowej „Trójki”

Drzewo z okazji 30-lecia Listy Przebojów 
radiowej „Trójki” posadziliśmy w Tczewie 
w parku Centrum Kultury i Sztuki. Ponad 
2-metrowa lipa zadedykowana została jed-
nemu z trójkowych przebojów – „Paradzie 
wspomnień” zespołu KULT.

Pożegnaliśmy biskupa J.B. Szlagę

Pożegnaliśmy ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda 
Szlagę, biskupa Diecezji Pelplińskiej, Honoro-
wego Obywatela Miasta Tczewa. Biskup zmarł 
25 kwietnia w szpitalu w Starogardzie Gd.

CZERWIEC

Pchli Targ

Prawie pięćdziesięciu wystawców wzięło 
udział w Pchlim Targu. Impreza zorganizo-
wana została w Tczewie po raz drugi. Okazała 

się strzałem w dziesiątkę. Przez plac Hallera 
przewinęło się kilka tysięcy osób, dla których 
oprócz stoisk handlowych organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo innych atrakcji. 

Święto ulicy

Już po raz trzeci mieszkańcy tczewskiej 
starówki obchodzili Święto Ulicy. Na festyn 
zaprosili wszystkich, niezależnie od wieku 
i miejsca zamieszkania. Głównym celem 
Święta Ulicy jest integracja mieszkańców 
Starego Miasta, włączenie ich do działań 
i pracy nad przygotowywaniem imprezy, 
spowodowanie, aby poczuli się prawdziwymi 
gospodarzami swojej dzielnicy.

Nowy pomost dla wioślarzy

16 czerwca otwarto pomost cumowniczy. 
Wodniacy nie zwlekali – zaraz po uroczy-
stym przecięciu wstęgi rozpoczęli regaty. 
Pomost, zbudowany w ramach projektu 
„Pętla Żuławska”, znajduje się tuż przy ba-
zie wioślarskiej klubu sportowego Unia oraz 
hangarze wodnej drużyny harcerskiej i to 
im głównie nowy obiekt ma służyć. Oczywi-
ście korzystać z przystani mogą także inni 
amatorzy sportów wodnych.

Dni Ziemi Tczewskiej

Zespoły Budka Sufl era i Raggafaya były 
gwiazdami tegorocznych Dni Ziemi Tczew-

skiej. Okazję do zaprezentowania się miały 
także tczewskie zespoły. Przez dwa dni na Bul-
warze Nadwiślańskim można było skorzystać 
z atrakcji przygotowanych przez organizacje 
pozarządowe i zrobić zakupy na Jarmarku 
Sambora.

Otwarcie Galerii Kociewskiej

20 czerwca otwarto w Tczewie jedną z najbar-
dziej oczekiwanych inwestycji – galerię handlo-
wą i kino. Tczewianie mają do dyspozycji około 
80 punktów handlowych i usługowych oraz 
4 sale kinowe na łącznie 800 miejsc. Galeria 
Kociewska wyposażona jest w podziemny par-
king z ok. 300 miejscami postojowymi.

Amfiteatr Grzegorza Ciechowskiego

Amfiteatr Miejski w Tczewie im. Grzegorza Cie-
chowskiego – tak już oficjalnie brzmi nazwa let-
niej sceny w Parku Miejskim. Uroczystość nada-
nia imienia i odsłonięcie tablicy informacyjnej 
odbyło się 29 czerwca. Na scenie rozbrzmiewały 
największe przeboje Republiki i Obywatela GC, 
a na widowni zaroiło się od biało-czarnych flag.

LIPIEC / SIERPIEŃ

Nowa Jagiellońska „bis”

25 lipca otwarta została ul. Jagiellońska „bis” 
(równoległa do ul. Jagiellońskiej). Do powsta-
nia ulicy obsługującej głównie fi rmy (i ich 
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niku przebudowy zbudowano nową nawierzch-
nie, chodniki, oświetlenie, sieć kanalizacji 
wodociągowej, sanitarnej, deszczowej. Długość 
wyremontowanej ulicy to 660 m.

Boisko dla lekkoatletów

27 września otwarte zostało boisko lekko-
atletyczne przy Szkole Podstawowej nr 10. 
Obiekt wyposażony został w trójtorową 
bieżnię, stanowiska do rzutu kulą, dys-
kiem, młotem, oszczepem, rozbieg do skoku 
w dal, skocznię do skoku wzwyż z rozbiegiem. 
Koszt inwestycji to blisko 600 tys. zł.

Żuławy Wkoło

611 kolarzy i kolarek z całej Polski wzięło udział 
w 3 edycji ogólnopolskiego maratonu rowero-
wego Żuławy Wkoło. Start i meta znajdowała 
się na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie. 
Uczestnicy mieli do wyboru 2 dystanse: 90 lub 
170 km. Najstarszy z uczestników rajdu miał 
73 lata, najmłodszy – 9 lat. Wśród rajdowców 
było 64 tczewian.

Urodziny Harcerskiej Orkiestry Dętej

Harcerska Orkiestra Dęta w Tczewie świę-
towała 65 urodziny. Od 1985 r. jest Repre-
zentacyjną Orkiestrą Związku Harcerstwa 
Polskiego, od lat jest też reprezentacyjną 
orkiestrą Tczewa. 

WRZESIEŃ

Wizyta prezydenta RP

Z udziałem prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego w Tczewie odbyły się uroczy-
stości 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Prezydent podkreślił, że to w Tczewie polscy 
celnicy, kolejarze i żołnierze pokrzyżowali nie-
mieckie plany przejęcia mostu. 

Most tczewski w ogniu 

Około 4,5 tysięcy osób obejrzało w Tczewie in-
scenizację historyczną przypominającą pierw-
sze godziny II wojny światowej. Wśród widzów 
był prezydent RP Bronisław Komorowski.

Dzień bez samochodu

Około 500 osób wzięło udział w przejeździe 
rowerowym i festynie z okazji Dnia bez samo-
chodu. Impreza odbyła się w Tczewie już po 
raz szósty. Ulicami Tczewa przejechał peleton 
ubrany w odblaskowe kamizelki. Na Czyżyko-
wie odbył się piknik mobilności aktywnej oraz 
I Szkolna Olimpiada Rowerowa.

Nowa ul. Obrońców Tczewa

Po trwającym trzy i pół miesiąca remoncie, 
otwarta została ulica Obrońców Tczewa. W wy-

Rok 2012

klientów) znajdujące się na terenie tzw. fabryki 
domów, przyczynili się działający tam przed-
siębiorcy. Oni partycypowali w kosztach pro-
jektu, a remont sfinansowało miasto.

… i nowa Spółdzielcza

Zakończony został II etap remontu ul. Spół-
dzielczej na Os. Staszica. Prace realizowane 
były na odcinku od skrzyżowania z ul. Pionie-
rów do skrzyżowania z ul. Robotniczą.

Akcja LATO z atrakcjami

Centrum Kultury i Sztuki w lipcu zaprasza-
ło do amfiteatru na koncert grupy De Mono, 
w sierpniu na Kabareton, a na bulwarze odbyła 
się biesiada disco-polo. W każdą niedzielę na pl. 
Hallera , w ramach cyklu „Muzyczna starówka” 
odbywały się popołudniowe koncerty. Festyn dla 
całych rodzin przygotowały Miejska Biblioteka 
Publiczna i Fabryka Sztuk. Na ciekawe im-
prezy zapraszały też organizacje pozarządowe, 
m.in. Stowarzyszenie „Wspólnie dzieciom” (na 
zdjęciu). Zajęcia sportowe proponowało Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekreacji.

In Memoriam

Już po raz jedenasty odbył się w Tczewie Festi-
wal Grzegorza Ciechowskiego, zaś po raz szó-
sty młodzi artyści rywalizowali o Grand Prix 
Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. 
Gwiazdą wieczoru była Monika Brodka.
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PAŹDZIERNIK

Olimpijczyk w Tczewie

Bartosz Piasecki – wicemistrz olimpijski 
w szpadzie podczas igrzysk w Londynie, 
z pochodzenia tczewianin, odwiedził rodzin-
ne miasto i spotkał się z młodzieżą. Bartek 
mieszka w Norwegii, przyjechał do Tczewa 
na zaproszenie prezydenta Mirosława Po-
błockiego. W Gimnazjum nr 3 spotkał się 
z dziennikarzami i uczniami klas sportowych 
z tczewskich gimnazjów.

Nowy Orlik przy SP 10

5 października przy Szkole Podstawowej nr 10 
otwarte zostało boisko Orlik.

Na obiekt składają się dwa boiska – jedno do 
piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, 
drugie to boisko wielofunkcyjne o powierzchni 
poliuretanowej, do gry w koszykówkę, siat-
kówkę. W ramach inwestycji wykonano także 
budynek, w którym znajdują się szatnie i sa-
nitariaty.

Boisko na Górkach

Na osiedlu Górki otwarte zostało boisko wie-
lofunkcyjne. Jest ono przystosowane i wypo-
sażone do rozgrywek piłki nożnej, ręcznej, 
koszykówki i siatkówki. Są też miejsca dla pu-

skiego, Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja 
Grzyba i Franciszka Kameckiego.

Radosna SP 12

Przy Szkole Podstawowej nr 12 otwarty został 
nowy plac zabaw. To już drugie takie miejsce 
zbudowane przez samorząd miasta Tczewa 
przy wsparciu rządowego programu „Radosna 
szkoła”.

Tereny wojskowe dla Tczewa

Podpisany został akt notarialny, dzięki któremu 
miasto Tczew przejęło tereny po dawnej jedno-
stce wojskowej – u zbiegu ulic Wojska Polskiego 
i al. Solidarności. W zamian oddaliśmy Skar-
bowi Państwa podobnej wielkości teren przy ul. 
Bałdowskiej. Więcej na ten temat na str. 3.

GRUDZIEŃ

Gdy przygotowywaliśmy do druku „Panora-
mę Miasta” była pierwsza połowa grudnia 
i wiele ważnych wydarzeń przed nami. 
W tym numerze piszemy m.in. o nagrodach 
na najzdolniejszych młodych tczewian, od-
słonięciu lokomotywy i rowerowej choince 
na węźle transportowym oraz zakończeniu 
remontów kamienic na starówce. Czeka nas 
m.in. spotkanie wigilijne tczewian, otwarcie 
skateparku a także pokaz sztucznych ogni na 
kanonce, który zakończy 2012 rok. 

bliczności. Boisko zostało pokryte nawierzch-
nią poliuretanową, ogrodzone, oświetlone 
i odwodnione. 

Planty miejskie finiszują

Zakończył się etap inwestycyjny budowy plant 
miejskich. Już w ubiegłym roku tczewianie mo-
gli korzystać z drogi widokowej, w październiku 
tego roku zakończyły się prace przy budowie 
szlaku fortecznego i drogi spacerowej. Do wy-
konania pozostało jeszcze oznakowanie, które 
powinno być gotowe do końca tego roku.

LISTOPAD

Świętowali Kolejarze i KKS UNIA

Tczewianie uczcili 160-lecie kolei w Tczewie 
i 90-lecie działalności Kolejowego Klubu 
Sportowego Unia Tczewa. Uroczysta Gala 
Jubileuszowa była okazją do wspomnień, 
podsumowań, podziękowań. Atrakcją wie-
czoru był pokaz laserowy i występ skrzy-
paczki Katarzyny Szubert.

Konkurs im. Romana Landowskiego

290 uczestników z trzech powiatów: tczew-
skiego, starogardzkiego i świeckiego wzięło 
udział w V Kociewskim Konkursie Literac-
kim im. Romana Landowskiego. Młodzi 
artyści zmierzyli się z twórczością czterech 
kociewskich regionalistów: Romana Landow-

Rok 2012
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Bezpieczeństwo

 Nietrzeźwi nadal do Elbląga
Podczas listopadowej sesji radni 
podjęli uchwałę, która upoważnia 
prezydenta Tczewa do zawarcia 
porozumienia z miastem Elbląg 
dotyczącego przyjęcia przez El-
bląg w 2013 roku zadania wyni-
kającego z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, polegającego na 
przyjmowaniu osób nietrzeźwych 
z terenu Tczewa do Pogotowia 
Socjalnego w Elblągu. Na wyko-
nanie tego zadania budżet miasta 
przeznaczy 24 300 zł w 2013 roku 
oraz 24 300 zł w 2014 roku.
 Zatrzymani sprawcy 

kradzieży
21 listopada patrol Straży Miej-
skiej podjął interwencje w związ-
ku z powiadomienie o kradzieży 
kratki żeliwnej ze studzienki 
burzowej w okolicy baru Camar-
go. Strażnicy zatrzymali dwóch 
mężczyzn, przy których znaleźli 
skradziony przedmiot. Sprawców 
przekazano patrolowi policji.
 Interwencja na Koziej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
patrolując rejon ul. Koziej interwe-
niowali, gdy nieznany mężczyzna 
zaczął rzucać butelkami w budy-
nek przy ul. Koziej 2. Sprawca 
zbił szybę w jednym z mieszkań. 
Został zatrzymany i przekazany 
wezwanemu patrolowi policji.

KRÓTKO

Konkurs organizowany został 
już po raz drugi przez Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Zespół Interdyscyplinarny do 
Spraw Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, w ramach 
realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy. 
Jego celem jest eliminowanie 
zachowań agresywnych i prze-
mocy, ochrona przed agresją, 
uświadomienie konieczności re-
agowania na przejawy przemo-
cy, edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie skutków stosowania 
i doświadczania przemocy.

Nagrodzeni zostali wszyscy 
uczestnicy. Ich prace zostały wysta-
wione w holu Urzędu Miejskiego.

Komisja Konkursowa wyróż-
niła 26 zwycięskich prac w czte-

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

STRAŻ  MIEJSKA 
W TCZEWIE

Najwięcej interwencji doty-
czyło wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji 
(m.in. parkowanie w miejscach 
dla inwalidy, zastawianie wjaz-
dów, garaży, przechodzenie przez 
jezdnię na czerwonym świetle lub 
w miejscu niedozwolonym, par-
kowanie w miejscach objętych 
zakazem postoju) oraz ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości .

1 listopada, w związku 
z Dniem Wszystkich Świętych, 
funkcjonariusze brali udział 
w zabezpieczeniu organizacji ru-
chu na parkingach. Nie odnoto-
wano poważniejszych zdarzeń. 
W zabezpieczaniu brało udział 
9 strażników. Również 11 listo-
pada, w związku z obchodami 
Narodowego Święta Niepodle-
głości funkcjonariusze straży 
zadbali o bezpieczeństwo uczest-
ników uroczystości i wystawili 

Straż Miejska w listopadzie

Więcej kradzieży – więcej interwencji
W listopadzie Straż Miejska interweniowała 734 razy, z czego 310 inter-
wencji zgłosili mieszkańcy, 233 operatorzy monitoringu, a 191 dyżurni Ko-
mendy Powiatowej Policji. W minionym miesiącu bardzo wyraźnie wzrosła 
liczba kradzieży sklepowych. Straż Miejska odnotowała ich aż 59.

wartę honorową przy pomniku 
poległych za niepodległość na 
cmentarzu „starym”.

W listopadzie 7 osób nietrzeź-
wych przewiezionych zostało do 
Pogotowia Socjalnego w Elblą-
gu. Funkcjonariusze przepro-
wadzili 89 wspólnych patroli 
z policją. Do KPP Tczew zostały 
przekazane nagrania z moni-
toringu dotyczące podpalenia 
sklepu (z 9 listopada) oraz kolizji 
drogowej (16 listopada). 

W ramach akcji „Psy” nałożono 
7 mandatów karnych za niezgod-
ne z przepisami wyprowadzanie 
psów oraz 4 za niesprzątanie po 
psach, 15 osób pouczono, do schro-
niska przekazano informacje 
o 5 psach biegających bez opieki.

Funkcjonariusze przeprowa-
dzili 77 kontroli szkół i innych 
miejsc związanych z przebywa-
niem młodzieży w czasie zajęć 

szkolnych, odbyły się również 
po dwa spotkania z dyrekto-
rami szkół oraz z pedagogami 
szkolnymi.

Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonywali 
prace sanitarno-porządkowe na 
terenie Tczewa. Skazani grabili 
liście i sprzątali m.in. rejon pl. 
Piłsudskiego, rejon al. Solidarno-
ści, ul. J. Dąbrowskiego, Krótką, 
pl. Hallera, ul. Rybacką, Lipową, 
Słowackiego, Kościuszki, skwer 
przy ul. Broniewskiego, ul. Czy-
żykowską, Kołłątaja, Kard. Wy-
szyńskiego, pl. Św. Grzegorza, 
al. Zwycięstwa, łącznik między 
ul. Saperska i Jedności Narodu, 
ul. Gdańską, ul. Elżbiety, Prostą 
Wierzbową. Łącznie zebrano 59 
worków śmieci o pojemności 120 
litrów każdy.

M.M.

Młodzi artyści przeciw przemocy 

rech kategoriach wiekowych: 
3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13 

lat i więcej.
Uroczystość wręczenia nagród 

odbyła się 6 grudnia w Urzędzie 
Miejskim.

W kategorii 3-6 lat pierwsze 
miejsce zdobyła Oliwia Adam-
czyk ze świetlicy Środowisko-
wej MOPS przy ul. Niepodległo-
ści, w kat. 7-9 lat, pierwsza była 
Anna Przytuła z SP 12, w kat. 
10-12 lat: Klaudia Szczeblew-
ska ze Świetlicy Środowisko-
wej EMAUS oraz Małgorzata 
Zajda z SSP nr 2, zaś w kat. 13 
lat i więcej zwyciężyły Natalia 
Kuśmierczuk z Gim. nr 3 oraz 
Patrycja Walder ze Świetlicy 
Środowiskowej EMAUS.

Pełną listę nagrodzonych moż-
na znaleźć na miejskiej stronie in-
ternetowej:www.wrotatczewa.pl

 
M.M.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody

M
. M
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132 prace plastyczne wpłynęły na konkurs plastyczny „Stop przemocy” . Konkurs adresowany był do dzieci ze świetlic środowi-
skowych i socjoterapeutycznych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tczewa.
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1.  Ewidencja Działalności Gospodarczej i biuro ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – I piętro, pokój 
nr 14, czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30, czwartek 7.30-17:00, piątek 7:30-14:00

2.  Wynajem sali konferencyjnej oraz „biurka na godziny” (co-working), więcej informacji na naszej stronie: www.dp.tczew.pl 
w zakładce „oferta”

3.  Powiatowe Centrum Informacyjne (Fundusz Poręczeń Kredytowych) – I piętro, pokój nr 17, czynne od poniedziałku do środy w godzi-
nach 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00

4.  Szkolenia, seminaria i konsultacje dla przedsiębiorców – bieżąca oferta na stronie www.dp.tczew.pl

Oferta Domu Przedsiębiorcy w Tczewie:

Zapraszamy do zgłaszania swoich adresów e-mail, na które mogą Państwo otrzymywać bieżące informacje poprzez bezpłatny 
newsletter Domu Przedsiębiorcy – także poprzez stronę www.dp.tczew.pl

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 77 53 41 (42, 43), fax. 58 77 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew

DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE
Program 
współfinansowany 
przez Unię Europejską 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
oraz Gminę Miejską 
Tczew

30 LISTOPADA w Domu Przedsiębior-
cy w Tczewie, podczas uroczystej 
gali rozstrzygnięty został konkurs 
na Mój Biznesplan 2012. Do fina-
łu konkursu spośród wszystkich 
złożonych prac zakwalifi kowały 
się dwie, napisane przez uczenni-
ce z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Tczewie – Aleksandrę Sokołow-
ską i Annę Wasielewską.

Obie panie przed galą konkur-
su musiały zmierzyć się z członka-
mi Komisji Konkursowej i zapre-
zentować swój biznesplan. Każda 
z finalistek miała około 20 minut, 
aby przekonać komisję o swojej 
wiedzy w zakresie planowanego 
przedsięwzięcia i słuszności doko-
nanych w biznesplanie założeń. 
Członkowie Kapituły obecni na 
sali: dr Michał Makowski oraz 
Zenon Żynda, z uwagą słuchali 
wystąpień, po czym zadawali 
pytania dot. zaprezentowanych 
treści. 

Laureatkami konkursu Pre-
zydenta Miasta Tczewa na Mój 
Biznesplan 2012 zostały Alek-
sandra Sokołowska i Anna 
Wasielewska. Kapituła kon-
kursu w składzie: Katarzyna 
Podhajska-Średniawa – prezes 
Stowarzyszenia Centrum Trans-
feru Technologii, dr Michał Ma-
kowski – dziekan Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej z Kwidzyna, 
Zenon Żynda – radny Rady Miej-
skiej w Tczewie oraz prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki, po-
stanowiła nagrodzić obie panie, 

KONKURS NA „MÓJ BIZNESPLAN 2012” 
ROZSTRZYGNIĘTY

gdyż zaprezentowały w swoich 
biznesplanach równy poziom. 
W związku z tym otrzymały 
równorzędne nagrody w postaci 
nowoczesnego tabletu.

W uzasadnieniu kapituła kon-
kursu doceniła prace obu pań za 
ich: oryginalność i niepowtarzal-
ność pomysłu, trafne założenia 
marketingowe przedsięwzięcia, 
pomysł na produkt/usługę nie 
występującą na rynku. Aleksan-
dra Sokołowska w swoim bizne-
splanie zaprezentowała założe-
nie spółki Magnolia zajmującej 
się usługami impresaryjnymi 
– organizacja przyjęć i eventów, 
natomiast Anna Wasielewska 
przedstawiła w swojej pracy fi r-
mę Piękno–Natura–Ty (Pi En 
Ti – PNT) zajmującą się świad-
czeniem usług fryzjersko-kosme-
tycznych oraz masażu w jednym 
miejscu wraz z przyzakładowym 
laboratorium kosmetyków. Na 
uwagę zasługuję fakt, że wniosek 
do konkursu na Mój Biznesplan 
jest bliźniaczy do tego, jaki przed-
siębiorcy muszą złożyć, aby stać 
się beneficjentem w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Domu Przed-
siębiorcy w Tczewie.

Konkurs Mój Biznesplan zo-
stał ogłoszony w kwietniu br. Kon-
kurs skierowany był do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu miasta Tczewa, każdy mógł 
zgłosić jeden biznesplan. Celem 
konkursu jest kształtowanie po-
staw pro-przedsiębiorczych wśród 

młodzieży, promowanie kreatyw-
nego myślenia i zalet prowadzenia 
własnego biznesu oraz ukazanie 
korzyści płynących z wprowadza-
nia innowacji do prowadzonych 
przez siebie przedsięwzięć. Przy 
ocenie złożonych prac brane były 
pod uwagę takie kryteria jak: 
oryginalność i niepowtarzalność, 
trafność założeń marketingowych 
przedsięwzięcia, także pomysł na 
produkt lub usługę do tej pory nie 
występującą na rynku.

W październiku br. zorgani-
zowano konsultacje dla młodzie-
ży podczas, których każdy mógł 
skonsultować swój biznesplan 
z ekspertem ds. przedsiębior-
czości. Przypomnijmy, że był to 
trzeci konkurs organizowany 
w tym roku po raz pierwszy przez 
Samorząd Miasta Tczewa, dwa 
poprzednie Rzemieślnik Roku 
oraz Innowacyjny Tczew zostały 
rozstrzygnięte podczas pikni-
ku małego biznesu w czerwcu 
br. Rzemieślnikiem Roku 2012 
została Katarzyna Kaszowicz 
– Herbaciarnia, a w konkursie 
Innowacyjny Tczew nagrodzoną 
Piekarnię Józef Wąs.

Serdecznie dziękujemy za ob-
jęcie patronatem medialnym re-
dakcji Gazety Tczewskiej, porta-
lowi tcz.pl oraz miesięcznikowi 
4Biznes. Jednocześnie gratulu-
jemy zwycięzcom i zapraszamy 
młodzież wszystkich szkół po-
nadgimnazjalnych do przyszło-
rocznej edycji konkursu.

• Konsultacje z zakresu 
poszukiwania funduszy 
unijnych, możliwości ich 
pozyskania – Bożena Białas 

• Doradca Podatkowy 
– Piotr Geliński

• Bezpłatne konsultacje 
prawne adwokat – Szy-
mon Bubka 

• Krajowy System Usług 
- Punkt Konsultacyjny dla 
biznesu w Domu Przedsię-
biorcy

• Sieć Informacyjna Fundu-
szy Europejskich 
– w każdą środę

• Biznes na obcasach 
– spotkania w każdy drugi 
wtorek miesiąca

Terminy i godziny pozostałych 
spotkań i konsultacji, a także 
dane kontaktowe do naszych do-
radców znajdą Państwo na naszej 
stronie: www.dp.tczew.pl
Zapraszamy do zgłaszania 
swoich adresów e-mail na 
które mogą Państwo otrzy-
mywać bieżące informacje 
poprzez bezpłatny newsletter 
Domu Przedsiębiorcy 
– także poprzez stronę 
www.dp.tczew.pl

Konsultacje i doradztwo:
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SpołeczeństwoWYKAZ JEDNOSTEK I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA POSZCZEGÓLNE ZADANIA PODCZAS 
PROWADZENIA AKCJI ZIMA NA TERENIE MIASTA TCZEWA, W OKRESIE DO 31.03.2013 r.

l.p. imię i nazwisko instytucja – adres – funkcja nr telefonu służbowego zakres odpowiedzialności

1 Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta Tczewa
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1

58-775-93-09, 58-775-93-54
fax: 58-531-34-52

Całokształt spraw związanych z za-
bezpieczeniem miasta, wg kompetencji

2 Adam Burczyk Z-ca Prezydenta 
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1

58-775-93-09, 58-775-93-08
fax: 58-531-34-52 _   „   _

3 Krzysztof Witosiński
Naczelnik Wydziału 
Spraw Komunalnych 
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1

58-775-93-70 _   „   _

4 Jerzy Laskowski
Z-ca Naczelnika 
Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1

58-562-50-91
tel./fax: 58-562-39-53 _   „   _

5 Janusz Landowski
Inspektor Wydziału 
Spraw Komunalnych 
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1

58-775-93-46 _   „   _

6 Adam Modrzyński
Inspektor Wydziału 
Spraw Komunalnych 
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1

58-775-93-01 _   „   _

7 Andrzej Jachimowski Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miejski, pl. J. Piłsudskiego 1              

58-775-93-40, 58-775-93-17
alarm. 986, 58-531-39-61 Kontrola całości prowadzenia A-Z

8 Krzysztof Bielski
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komenda Powiatowa Policji 
w Tczewie, ul. Kasprowicza 2

58-530-81-00,
fax: 58-530-81-46

Nadzór i kontrola wykonania zadań 
w zakresie zimowego utrzymania dróg

9

Marian Kamiński

KOORDYNATORZY 
A-Z

Dyrektor Zakładu 
Usług Komunalnych w Tczewie, 
ul. Czatkowska 2 e

58-531-64-66, fax: 58-531-57-29

koordynator - całą dobę:
519198404

Koordynacja zadań w zakresie zimowego 
utrzymania dróg na terenie m. Tczewa. 
Całość zadań w ZUK oraz utrzymanie 
zimowe ciągów pieszych oraz utrzymanie 
targowisk i przystanków autobusowych

10 Dariusz Puczyński
Koordynator akcji zimowej
w Powiatowym Zarządzie Dróg, 
PZD Tczew, ul. Armii Krajowej 84

tel./fax: 58-777-06-11,  
58-777-06-12, 58-777-00-90 Koordynacja zadań zimowych w PZD 

11 Witold Sosnowski

Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym w Tczewie,  
ul. Czyżykowska 70

58-531-40-05 wewn. 318
(Zbigniew Ziółkowski 515-231-452)

Całość zadań w ZGKZM 
oraz utrzymanie zimowe ciągów 
pieszych przyległych do budynków 
i terenów ZGKZM

12

Józef Barnaś Prezes Zarządu Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Tczewie, ul. Kołłątaja 9

58-530-51-50, 58-530-51-64,
fax: 58-530-51-70,
awarie elektryczne: 
695664-989 
awarie hydrauliczne: 
601841493

Całość zadań w ZGM oraz utrzyma-
nie zimowe ciągów pieszych 
na terenach Wspólnot Mieszkanio-
wych i przyległych do tych terenów

13 Jerzy Konkolewski
Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Tczewie,
al. Zwycięstwa 6

58-531-44-07, fax: 58-531-48-59
58-531-88-87

Całość zadań w SM oraz utrzymanie 
zimowe ciągów pieszych i kołowych 
na terenach SM oraz chodników 
przyległych do tych terenów

14

Zbigniew Stubba Prezes Zarządu „Zieleń Miejska” 
Sp. z o.o. w Rokitkach, 
ul. Tczewska 35

58-530-11-25, 58-530-11-26   
fax: 58-532-64-05
dyżurny koordynator – całą 
dobę: 606128528

Całość zadań w ZM oraz utrzymanie 
zimowe ciągów pieszych na miejskich 
ternach zieleni oraz chodników 
przyległych

15 Piotr Jereczek
Z-ca Dyrektora ds. technicznych 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Tczewie, ul. Czatkowska 8

tel./fax: 58-531-30-11, 
pogotowie – całą dobę: 
58-531-39-94

Całość zadań w ZWiK oraz zabezpie-
czenie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na terenie miasta

16 Zbigniew Jędrusiak
Dyrektor Rejonu Dustrybucji 
w Tczewie  „Energa-Operator” SA 
Tczew, ul. Nowa 5

tel. alarm. 991 
infolinia: 801-555-500, 
z tel. kom.: 24-266-24-24

Zaopatrzenie w energię elektryczną 
i zabezpieczenie sieci przesyłowej 
na terenie miasta

17 Arkadiusz Ratajczak Przedstawiciel „Energa Oświetle-
nie” Sp. z o.o. Sopot, ul. Grottgera 7

pogotowie oświetlenia dróg 
i ulic – całą dobę: 801-800-103 
lub 530-55-96

Konserwacja urządzeń oświetlenio-
wych własnych i Gm. M. Tczew

18

Andrzej Borkowski Dyrektor Handlu i Eksploatacji 
Zakład Energetyki Cieplnej Tczew 
Sp. z o.o. Tczew, ul. Rokicka 16

58-531-22-62, 58-531-17-23, 
58-531-17-53 
pogotowie ciepł. całą dobę 
– dyspozytor: 502572287

Zaopatrzenie w energię cieplną 
i zabezpieczenie sieci przesyłowej 
na terenie miasta

19

Bogdan Musiał Kierownik Punktu Dystrybucji 
Gazu Tczew, ul. Kołłątaja 5B

w dni robocze w godz. 7.00-15.00: 
58-3258730, 58-3258733, 
58-3258735, fax:58-325-87-39
tel. alarmowe: 992 (całą dobę) 
lub 58-325-87-31 (w dni 
robocze w godz. 6.00-22.00)

Zaopatrzenie w gaz i zabezpieczenie 
sieci przesyłowej na terenie miasta
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6 grudnia Święty Mikołaj wraz 
ze swoją świtą przyjechał do 

Tczewa. Powitał go tłum najmłod-
szych mieszkańców naszego mia-
sta. Na spotkanie z oczekiwanym 
gościem pospieszyli także prezy-
dent miasta Mirosław Pobłocki 

Gdy sięgamy pamięcią do 
lat dzieciństwa, to jednym 
z pierwszych skojarzeń, jakie 
przywołujemy, są bez wątpie-
nia zabawki, wśród których 
króluje pluszowy miś. Jednak 
dopiero w 2002 roku, w setną 
rocznicę powstania, doczekał 
się on swojego święta. 

Prawie każde dziecko wie, że 25 
listopada obchodzimy na całym 
świecie Dzień Pluszowego Mi-
sia. Zapominalskim przypomina 
o tym przemiłym święcie Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie. Filie dziecięce co 
roku przygotowują „misiowe” za-
jęcia dla najmłodszych. Chętnych 
jest tylu, że w bibliotece obchody 
trwają nie jeden dzień, ale nawet 
kilka tygodni. Wówczas każda 
filia zamienia się w „Misiolandię”. 
Przygotowywane są wystawy nie 
tylko książek, ale i pluszaków, 
z których najstarszy dobiega już 
pięćdziesiątki. Zabawy ruchowe 
też o misiach przypominają. Jest 
gimnastyka misia, bieg misia, 
szukanie misia w bibliotece, pod-
bieranie miodu pszczołom przez 
misia, taniec z misiem. Chwilę 
wytchnienia od ćwiczeń fi zycz-
nych przynoszą zajęcia kształ-

 Konkurs na iluminacje 
świąteczne

Trwa konkurs na najład-
niejszy wystrój świąteczny. 
Zgłoszenia może dokonać 
każdy mieszkaniec miasta. 

Konkurs przeprowadzany jest 
w następujących kategoriach;
• dla budynków jednorodzinnych
• dla budynków wielomieszka-

niowych – balkony
• dla witryn sklepowych

Do oceny miejsc konkurso-
wych powołana zostanie komisja, 
która dokona przeglądu wytypo-
wanych posesji, balkonów oraz 
witryn sklepowych.

Uczestnik konkursu może być 
nagrodzony tylko w jednej kate-
gorii, a udział w konkursie mogą 
brać wyłącznie osoby fizyczne 
z terenu miasta Tczewa. Przegląd 
zgłoszonych dekoracji świątecz-
nych nastąpi do 15 stycznia.

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 28.12.2012 r. 
w Wydziale Spraw Komunal-
nych (II piętro pok. 42-43 
lub telefonicznie 58 77 59 346).

Światowy Dzień Pluszowego Misia

tujące umiejętności manualne. 
Można wykleić misia polarnego 
z waty lub narysować go zgodnie 
z instrukcją podaną w wierszyku: 
„Główka kształt kółka ma,/ na niej 
leżą uszka dwa./ Brzuszek pięk-
ny, okrąglutki,/ taki sam jak mają 
nutki./ Łapki, nóżki, oczko jedno, 
drugie,/ zaraz misiu do nas mru-
gnie./ Nosek, buzię ładną dam,/ 
aby miodek mógł jeść sam”. Ćwi-
czenia plastyczne i ruchowe są 
tylko dodatkowym elementem, 
bowiem najważniejszym celem 
zajęć jest promocja czytelnic-
twa. Dlatego panie bibliotekarki 
zapoznają dzieci z najpopularniej-

szą literaturą, której bohaterem 
jest nie kto inny, jak miś. Czytane 
są fragmenty m.in. „Kubusia Pu-
chatka” Alana Alexandra Milne-
’a, „Przygód Misia Uszatka” Cze-
sława Janczarskiego, „Misiowych 
opowieści” Maureena Spurgeona. 
Zainteresowanie dzieci wzbudza 
także bajka „Ach, jak cudowna 
jest Panama” Janoscha.

Warto dodać, że pewien miś na 
stałe zadomowił się w tczewskiej 
bibliotece. Mowa o Kubusiu Pu-
chatku, który patronuje klubowi 
czytelniczemu dla najmłodszych 
działającemu w Filii nr 5 MBP 
przy ul. Kościuszki 1 w Tczewie.

Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych tczewian

i jego współpracownicy – po to by 
pomóc Mikołajowi w rozdawaniu 
prezentów. 

Punktem kulminacyjnym 
było jak zwykle wspólne zapalenie 
światełek na choince. Nie zabra-
kło piosenek i zabaw. Najmłodsi 

otrzymali słodkości, kolorowe wia-
traczki oraz książeczki o Skrzacie 
Samborku i znaczki do przypięcia 
z elementami świątecznymi i na-
pisem „Kocham Tczew”.

M.M.

Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim w 
Tczewie przy ul. Franciszka 
Żwirki, oznaczonej nr działki 
32/46 o pow. 4 m2, obręb 5, 
KW 27711, przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę w celu 
prowadzenia działalności 
handlowej.

• wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, 
położonej w Tczewie przy 
ul. Armii Krajowej, obr. 4, 
działka nr 169.

• wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego, położonej 
przy ul. Jagiellońskiej 30 
w Tczewie, obr. 5, oznaczonej 
nr dz. 368.

KRÓTKO

OGŁOSZENIA
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Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
tel./fax (058)  531 76 41, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Miło nam poinformować, że 
z myślą o edukacji ekolo-

gicznej dzieci, na zlecenie Mi-
nisterstwa Środowiska, zostały 
wykonane dwie nowe multime-
dialne gry z przeznaczeniem na 
smartfony i tablety. Gry można 
bezpłatnie pobrać ze strony mini-
sterstwa http://dzieci.mos.gov.pl/ 
lub ze strony Google Play.

Pierwsza gra – „Poznaj E-dżu-
la” jest poświęcona sześciu rodza-
jom energii odnawialnej i spo-
sobom jej wykorzystania. Gracz 
pomaga sympatycznemu roboto-
wi, który przybył do nas z przy-
szłości. By wyczerpany podróżą 
w czasie robot mógł wrócić do 
domu – potrzebuje czystej energii, 
którą musi dla niego zdobyć gracz. 
Doładowanie E-Dżula do 100% nie 

Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej informuje:

• W roku szkolnym 2012/2013 
została zmodyfi kowana do-
tychczasowa działalność Pra-
cowni Edukacji Ekologicznej 
ze względu na czasowy brak 
stałej siedziby – w tym sali edu-
kacyjnej, w której odbywały 
się zajęcia dla grup szkolnych 
i przedszkolnych.

• Obecnie – w okresie przejścio-
wym – nasze tymczasowe 
biuro mieści się na ul. Po-
łudniowej 6, w budynku 
Gimnazjum nr 2 w Tcze-
wie, w pokoju nr 34.

• Sposób kontaktu intere-
santów z PEE pozostaje bez 
zmian. Zarówno nr telefo-
nu, jak i adres e-mailowy 
jest ten sam, co do tej pory.

• Konieczną korespondencję 
w formie „papierowej” moż-
na kierować do Wydziału 
Spraw Komunalnych UM 
w Tczewie; ul. Pl. J. Piłsudskie-
go 1 – z dopiskiem Pracownia 
Edukacji Ekologicznej.
Modyfi kacja dotychczasowej 

działalności polega na:
• zawieszeniu korzystania inte-

resantów z biblioteczki z książ-
kami,  filmami, czasopismami 
oraz innymi nośnikami publi-
kacji o tematyce przyrodniczej 

NOWE BIURO PRACOWNI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

i ekologicznej (do odwołania).
• przeniesieniu wszystkich zajęć 

edukacyjnych dla dzieci  w wie-
ku przedszkolnym na teren ich 
własnych placówek (w tym mo-
bilnym systemie od paździer-
nika do grudnia w zajęciach 
wzięło udział już 774 przedszko-
laków z 8 przedszkoli). Zajęcia 
dla kolejnych uczestników będą 
organizowane w tym systemie 
od stycznia.

• Zajęcia dla szkół są na razie 
zawieszone ze względu na zbyt 
duże nakłady sił i środków  
związanych z dotarciem i pro-
wadzeniem zajęć dla grup uma-

wiających się (jak do tej pory) na 
pojedyncze zajęcia.

 Zapraszamy jednakże chęt-
nych nauczycieli  do umawia-
nia się na 2-3 zajęcia  dla róż-
nych grup w jednej placówce. 
Zajęcia takie prowadzimy we 
wtorki.

Pozostałe działania Pracowni 
Edukacji Ekologicznej odbywa-
ją się na dotychczasowych zasa-
dach. Ze szczególnym uwzględ-
nieniem:
• koordynowania selektywnej 

zbiórki surowców w placów-
kach oświatowych;

• prowadzenia bieżącej sprawoz-
dawczości opadowej;

• organizowania edukacji nauczy-
cieli nt. selektywnej zbiórki;

• organizowania wyjazdowych 
zajęć terenowych  oraz eduka-
cyjnych dla uczniów i nauczy-
cieli;

• kontynuowania współpracy ze 
szkołami w zakresie organizacji 
zajęć terenowych, zajęć eduka-
cyjnych oraz konkursów dla 
uczestników zimowisk i półkolo-
nii (tematyka ekologiczna);

• przygotowania i przeprowa-
dzenia kolejnych edycji stałych 
konkursów np. XIV Miejskiego 
Konkursu Ekologicznego (przy 
współpracy z Gimnazjum nr 2), 
XI konkursu „Przyjaciel przy-
rody” (przy współpracy z  biblio-
teką SP 12) etc.

Mamy nadzieję, że czasowe utrud-
nienia nie będą miały wpływu na 
jakość naszej oferty i nadal zapra-
szamy wszystkie placówki oświa-
towe do współpracy.

Dziękujemy również dyrekcji 
i pracownikom Gimnazjum nr 2 
w Tczewie za serdeczne przyjęcie 
i pomoc w organizacji biura.

ANNA PEICHERT
WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH 

UM W TCZEWIE

MIKOŁAJKOWY” PREZENT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DLA DZIECI
ka, ale przypomina prawdziwy 
labirynt. Gracz ma za zadanie tak 
pokierować płynącymi do Dyzia 
zwierzątkami, by w jak najkrót-
szym czasie mogły przebyć rzecz-
ny labirynt. Każdy kolejny poziom 
to trudniejsza trasa do pokonania. 
Gracz nie jest jednak osamotnio-
ny, bo na każdym etapie towa-
rzyszy mu lektor opowiadający 
o mieszkańcach Narwiańskiego 
Parku Narodowego. Sterowanie 
grą jest intuicyjne. Opiera się na 
prostych dotknięciach palcem 
w oznaczone miejsca i przechyla-
niu urządzenia pod odpowiednim 
kątem. Gra przeznaczona jest dla 
dzieci od 4 do 7 lat.

Zapraszamy i życzymy miłej 
i mądrej zabawy.

ŹRÓDŁO: MOS.GOV.PL

jest to proste, bo codziennie sym-
patyczny ludek traci swoją energię. 
Sterując urządzeniem, uczestnik 
gry losuje za pomocą kostki jeden 
z rodzajów energii odnawialnej, 
a następnie musi dobrać wszystkie 
pasujące do niej tematycznie karty 
prezentujące, często symbolicznie, 
sposoby wykorzystania energii od-
nawialnej przez ludzi i przyrodę. 
Gra jest przeznaczona dla dzieci 
w wieku 7-13 lat.

Bohaterem drugiej gry mul-
timedialnej jest Kapitan Dyzio 
– bóbr znad Narwi. Dyzio miesz-
ka wraz z rodziną i przyjaciółmi 
w żeremiu nad Narwią. Marzy on 
o wielkiej wyprawie i rozpoczyna 
budowę pirackiego statku. Nie 
może go jednak ukończyć, bo bra-
kuje mu kilku elementów. Jego 

leśni przyjaciele chcą mu pomóc 
w dokończeniu budowy. Niestety 
nie mogą znaleźć drogi do Dyzia, 
bo Narew to bardzo piękna rze-
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W „Dzienniku Tczewskim” 
z 3 stycznia 1926 roku. czy-

tamy: Jednym z najpoważniejszych 
artykułów przemysłu papiernicze-
go jest surowa tektura, z której po 
impregnacji takowej w smole wy-
rabia się papę do krycia dachów. 
Następnie szczegółowo zostaje 
omówiony tczewski przedstawi-
ciel tej branży – Fabryka tek-
tury na dachy i papieru przy 
ul. Skarszewskiej 19/20. Jej wła-
ściciel Maksymilian Droste był 
znanym w Polsce przemysłow-
cem, który wcześniej prowadził 
fabrykę wyrobów tytoniowych 
w Poznaniu. Nie tylko zakupił od 
Władysława Lewandowskiego 
powstałą w 1922 roku tczewską 
fabrykę, ale wniósł duży kapitał 
na jej unowocześnienie i popra-
wę warunków pracy. Firma M. 
Droste posiadała halę produkcyj-
ną, warsztaty, kołodziejnię, ma-
gazyny, tabor pociągowy, biura 
(najpierw przy ul. Skarszewskiej, 
a potem na Rynku nr 18) oraz 
willę dla właściciela fabryki. Pro-
dukowała głównie na eksport do 

KSIĘGA ADRESOWA TCZEWA Z 1924 ROKU (część piąta)

krajów skandynawskich, Fran-
cji, Anglii, Włoch, Grecji, Izraela, 
Libanu i Egiptu. Jej wyroby zdo-
bywały uznanie na targach kra-
jowych i zagranicznych. W 1927 
roku na międzynarodowej wysta-
wie w Paryżu fabryka otrzymała 
złoty medal, a rok później „Gran 
Premio” na wystawie „Concorsi 
del Industria Italiana” we Flo-
rencji. Jednak obok miesięcy pro-
sperity bywały i takie, w których 
fabrykę zamykano z powodu 
braku zamówień. Po Maksymi-
lanie Droste fi rmę przejął jego 
syn Bolesław, absolwent wyższej 
uczelni z branży papierniczej 
w Niemczech. Księgowy Stani-
sław Komorowski wspominał go 
jako człowieka bardzo życzliwego 
wobec swoich pracowników, któ-
rych często gościł w swoim ogrodzie 
na kawie z ciastkiem, co widzimy 
na załączonym zdjęciu.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W TCZEWIE

ADRESY MIASTA 
TCZEWA I PELPLINA 

Część 1. Spis alfabetyczny 
wszystkich mieszkańców. 
Cz. 2. Władze i instytucje. 
Cz. 3. Branże. 
Cz. 4. Dział reklamy.
Grudziądz, Feliks Jeuthe, 
1924. 

Nagłówki druków firmowych

W trzeciej części „Adresów miasta Tczewa i Pelplina” zostały 
wymienione zakłady przemysłowe istniejące w 1924 roku.

FABRYKI (I)

Pierwszy od lewej Stanisław Komorowski, autor zdjęcia wykonanego 
samowyzwalaczem

Ogólny widok na fabrykę, ob. ul. Piaskowa 
Źródło: „Kronika fotograficzna. Rozwój miasta Tczewa do roku 
1945” w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

Awers złotego medalu 
przyznanego firmie 
na międzynarodowej 
wystawie w Paryżu, 1927 r.

Reklama z księgi 
adresowej, 1924 r.
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 Biblioteka prosi o zdjęcia

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie przygotowuje wystawę 
„Dziecko w fotografii”. W związku 
z tym uprzejmie prosimy miesz-
kańców o wypożyczenie zdjęć (nie-
koniecznie wykonanych w Tczewie) 
datowanych na pierwszą połowę XX 
wieku, które przedstawiają dzieci 
w różnym wieku. Mogą to być zdję-
cia portretowe, legitymacyjne, ale 
również te, ukazujące dzieci pod-
czas zabawy, uroczystości rodzin-
nych, szkolnych… 

Zdjęcia zostaną zwrócone po 
zakończeniu wystawy. Bardzo 
prosimy o ich dostarczenie do 
Biblioteki Głównej przy ul. J. Dą-
browskiego 6 (pokój nr 14) do 15 
stycznia 2013 r. Wszelkich infor-
macji udzielamy pod numerem 
telefonu: (58) 531-36-37 wew. 19. 

Wystawę będzie można oglą-
dać w lutym 2013 roku w Biblio-
tece Głównej.

 Zaproszenie dla seniorów 

Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Tczewie orga-
nizuje wczasy rehabilitacyjne nad 
morzem:

I turnus – w terminie 15.04-
-28.04.2013 r.

II turnus – w terminie 28.09-
-12.10.2013 r.

oraz imprezy, pielgrzymki, 
spotkania i wycieczki jedno- i kil-
kudniowe.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie związku przy 
ul. Kopernika 9/1.

KRÓTKO

Wśród tczewskich morsów byli: 
Dominik Baza, Jacek Baza, 

Waldemar Nadolski, Jaś Kiraga, 
Krzysztof Szlagowski i Tomasz 
Baza.

– Po rejestracji o godzinie 
12 rozpoczęliśmy wspólną roz-
grzewkę, następnie całą około 
200-osobową grupą ruszyliśmy 
do wody. Woda miała 6 stopni 
– relacjonuje Tomasz Baza. 

Po kąpieli morsy rozpoczęły 
biesiadowanie przy ognisku, na 
rozgrzewkę były kiełbaski, pyszny 
bigos i grzane wino.

– Na pewno nasze miasto 
będziemy promowali także 

5 stycznia (sobota) 
godz. 18:00 

REWELACJA MIESIĄCA

Koncert 
Małgorzaty Walewskiej
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10
bilety: 50 zł

Małgorzata Walewska to świa-
towej sławy polska śpiewaczka, 
mezzosopranistka, która wystę-
powała m.in. z Placido Domingo 
i Luciano Pavarottim. W 1999 r. 
w zestawieniu amerykańskiego 
tygodnika TIME została zaliczo-
na do grona 10 najsławniejszych 
Polaków jako „jedna z gwiazd, 
które oświetlą Polsce drogę w na-
stępne tysiąclecie”. Z Małgorzatą 
Walewską wystąpi zespół Anna 
Faber Trio.

6 stycznia (niedziela) 
godz. 16:00

Koncert Noworoczny 
Harcerskiej Orkiestry Dętej
z cyklu „Cztery Pory Roku” 
– „Zima”
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10 
bilety: 2 zł

Najlepszy sposób na spędzenie 
długiego zimowego popołudnia? 
Oczywiście Koncert Noworoczny, 
którego tematem przewodnim 
jest zima. Całość rozpocznie się 
fragmentem koncertu A. Vivaldie-
go, w repertuarze nie zabraknie 
utworów muzyki klasycznej, po-

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza w styczniu 2013
pularnych piosenek, standardów 
jazzowych czy muzyki tanecznej. 
Wszystko to w ciekawych aran-
żacjach twórców polskich, japoń-
skich, włoskich i amerykańskich.

12 stycznia (sobota) 
godz. 18:00

Kabaret Hrabi
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10
bilety: 45 zł

Jedna z najbardziej znanych grup 
na polskiej scenie kabaretowej, do 
Tczewa przyjedzie z najnowszym 
programem „Co jest śmieszne”. 
Kabaret tworzą Joanna Kołacz-
kowska, Dariusz Kamys (oboje 
współtworzyli legendarny kabaret 
Potem), Tomasz Majer i Łukasz 
Pietsch. Dariusz Kamys jest rów-
nież pomysłodawcą i reżyserem 
popularnego serialu improwizo-
wanego „Spadkobiercy”. Patronat 
nad wydarzeniem objął Starosta 
Tczewski Józef Puczyński.

13 stycznia (niedziela)

XXI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
CKiS ul. Wyszyńskiego 10
Wstęp wolny!

Tegoroczna zbiórka Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy jest 
przeznaczona na ratowanie życia 
dzieci i godną opiekę medyczną 
dla seniorów.

29 stycznia (wtorek) 
godz. 9:00 i 11:30

Spektakl Balladyna
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10
bilety: 15 zł

Interpretacje „Balladyny” bywają 
baśniowe i patetyczne, ludyczne 
i szekspirowskie, zawsze jednak 
pytają o kondycję człowieka i sens 
dążenia do władzy. Inscenizacja 
Tomasza Podsiadłego odchodzi od 
baśniowego charakteru dramatu, 
kierując się w stronę skompliko-
wanych relacji międzyludzkich. 
Odrzucenie fantazji pozwala sku-
pić uwagę na głównej bohaterce 
i ukazać jej wewnętrzny świat. 
Spektakl, wskazując odmienne od 
tradycyjnych ścieżki interpretacji, 
ma prowokować do dyskusji.

Patronat nad spektaklem ob-
jął Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki.

31 stycznia (czwartek) 
godz. 10:00

Spektakl dla dzieci 
„Baltik. Pies na krze”
Teatr Miniatura
Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10
bilety: 12 zł

Historia psa, który w styczniu 2010 
roku przepłynął Wisłę na kawałku 
kry, aby w końcu – przemarznięty 
i przestraszony – zostać uratowa-
ny przez załogę statku badawczego 
gdyńskiego Morskiego Instytutu 
Rybackiego R/V Baltica na wo-
dach Zatoki Gdańskiej. Patronat 
nad spektaklem objął Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

Tczewskie morsy zainaugurowały sezon
25 listopada w Starych Jabłonkach nad jeziorem Szeląg Wielki odbyło się XI ogólnopolskie otwarcie „sezonu morsowego” . 
Po raz pierwszy w tej imprezie uczestniczyli również tczewianie.

w przyszłym roku – do wody 
wchodziliśmy z fl agą Tczewa, 
więc ze względu na obecność 
stacji telewizyjnych, uważam 
że była to świetna promocja 
zdrowia i naszego miasta 
– twierdzą tczewianie.

Tczewskie morsy zachęcają 
do kąpieli zimowych – kapią się 
w każdą sobotę nad jeziorem 
w Siwiałce koło Godziszewa. 
O godzinie 13 wyjeżdżają z par-
kingu przy sklepie Intermarche. 
Jak zapewniają, atmosfera jest 
wspaniała, a zdrowie gratis.

M.M.
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