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 Budżet 2013 – trudny, 
ale prorozwojowy

 Coraz mniej 
tczewian

 Jak spędzić ferie 
w mieście – oferta 
dla dzieci i młodzieży

 6,5 tysięcy osób 
na miejskim spotkaniu 
wigilijnym

 Organizacje 
pozarządowe otrzymały 
wparcie z budżetu 
miasta

 Kalendarz imprez 
kulturalnych 
i sportowych na luty 
i marzec 2013 r.

MIASTO MŁODYM

NOWA SIEDZIBA KLUBU MŁODZIE-
ŻOWEGO „PRZYSTAŃ” i skatepark 
to dwie inwestycje samorządu 
miasta zrealizowane niedaw-
no z myślą o tczewskiej mło-
dzieży. Nowa siedziba klubu 
Przystań to zalewie początek 
zmian w tym rejonie Suchostrzyg. Ma to być miejsce rekreacji i wypoczynku, gdzie 
młodzi ludzie mogą ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas. Skatepark, zbudowany 
zgodnie z sugestiami młodzieży, wzbogacił ofertę rekreacyjną TCSiR. 
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Urząd Miejski w Tczewie otrzymał 
od Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pel-
plińskiej „Radia Głos” wyróżnienie za 
współpracę medialną.
Wyróżnienie „Vox Pelplini” wręczył Biskup 
Pelpliński Ryszard Kasyna podczas spotka-
nia opłatkowego z samorządowcami , które 
odbyło się 17 grudnia w Pelplinie.

Nagrodę otrzymało Starostwo Powiato-
we w Tczewie, a wyróżnienie, oprócz Tczewa 
także samorząd Pelplina. Nagrody i wyróż-
nienia przyznane zostały po raz pierwszy, po 
18 latach od utworzenia Radia „Głos”. Nagro-
da ma być wręczana corocznie. 

M.M.

XXVIII SESJA
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie

na dzień 31 stycznia 2013 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 20 grudnia 2012 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń 2013 r. 
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 

20 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.
II. CZĘŚĆ DRUGA:
7.  Informacja z realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów.
8.  Informacja z przebiegu Akcji Zima w listopadzie i grudniu 2012 r.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

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

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów,

9.5  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew,

9.6  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowa-
dzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew,

9.7  określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych,

9.8  zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2013 rok, 
10.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.
11.  Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, ży-

czenia itp.)
Porządek sporządzono 10 stycznia 2012 r.
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Aktualności

2 stycznia 2013  r. w Tczewie zameldowane były 59 254 osoby, w tym 
58 190 na pobyt stały i 1064 na pobyt czasowy. Od początku grudnia 
2012 r. ubyło 209 mieszkańców miasta.

ILU NAS JEST?

Prezydent Tczewa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału 
w uroczystościach z okazji Dnia Tczewa – 30 stycznia br. 

30 stycznia od 1992 roku obchodzony jest jako Dzień Tczewa. Jest to pa-
miątka wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa w 1920 roku.

Obchody święta miasta rozpoczną się uroczysta mszą św. w inten-
cji mieszkańców Tczewa – o godz. 11.00 w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 

O godz. 12.00 w Sali Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej:

Program uroczystej sesji:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Kantata o Tczewie. 
3. Wystąpienie okolicznościowe. 
4. Wręczenie wyróżnienia Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.
5. Wręczenie medalu „Pro Domo Trsoviensi”.
6. Wręczenie nagrody „Tczewianin Roku 2012”.
7. Wręczenie wyróżnień Rady Programowej KKE „Pierścień Mechtyldy”. 
Godz. 14.00 – Wystawa historyczna pt. „ Browarnictwo w Tczewie” w Fa-
bryce Sztuk przy ul. 30-go Stycznia 4 (więcej o wystawie na str. 19.).

KTO JEST KIM W RADZIE MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF KORDA

Ma 33 lata. Radnym Miasta Tczewa jest drugą 
kadencję, wybrany z listy bezpartyjnego ko-

mitetu Porozumienie na Plus. W radzie reprezen-
tuje mieszkańców osiedli: Bajkowe, Suchostrzygi 
i Prątnica.  

Jako radny przywiązuje dużą wagę do spraw 
bezpośrednio zgłaszanych przez mieszkańców 
podczas dyżurów lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Chce być blisko mieszkańców i ich 
– naszych problemów, które stara się rozwiązywać. 
Dlatego swoje dyżury radnego pełni w Spółdzielczym Domu Kultury na 
Suchostrzygach. W tej kadencji zabiega tak  samo o inwestycje ważne 
dla ogółu mieszkańców, jak m.in. o boisko wielofunkcyjne na osiedlu 
Bajkowym, czy budowę dalszego etapu ścieżki rowerowej wzdłuż kana-
łu Młyńskiego, od Suchostrzyg do ujście do Wisły, jak i o, pozornie drob-
niejsze, sprawy dotyczące mieszkańców poszczególnych ulic, czy bloków. 
Angażuje się również w problemy istotne dla całej tczewskiej społeczno-
ści jak uratowanie odkrytych niedawno ruin zamku tczewskiego, czy 
odrestaurowanie mostu przez Wisłę w pierwotnym jego stylu. 

Radny zabiega również o poprawę bezpieczeństwa i porządku 
w mieście i o poszerzenie oferty kulturalnej dla młodzieży. Pracuje 
w Komisjach: Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej oaz w do-
raźnej ds. nazewnictwa ulic.

Krzysztof Korda z wykształcenia jest historykiem, absolwentem Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. W pracy 
społecznej zaangażowany w problematykę regionalizmu kociewskiego, jest 
wiceprezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Au-
tor wielu artykułów popularnonaukowych i naukowych promujących dzieje 
i kulturę Pomorza, współredaktor rocznika Teki Kociewskie. 

Żonaty (żona Karolina), ma dwoje dzieci – syna Jana (rok) i córkę 
Antoninę (2 lata).

Jego pasje to turystyka, poznawanie innych stron, krajów i kultur 
tych regionów, w tym ich kuchni, historii, języka i literatury. Wolny 
czas spędza rodzinnie, ale aktywnie, głównie na spacerach z dziećmi 
na naszym bulwarze, na placach zabaw lub nad pobliskimi jeziorami 
i w okolicznych lasach oraz na rowerze. 

Dyżur radnego: II wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00 
w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Żwirki 49,  
email: krzysztofkorda@wp.pl

TCZEW WYRÓŻNIONY PRZEZ RADIO GŁOS
DZIEŃ TCZEWA – 30 STYCZNIA
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– To miejsce to przykład współpracy 
samorządu miasta i młodzieży – po-
wiedział podczas otwarcia Miro-
sław Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Mam nadzieję, że sprostaliśmy 
waszym oczekiwaniom i że chętnie 
będziecie spędzać tutaj czas.

Prezydent podziękował też 
radnemu Krzysztofowi Misie-
wiczowi, który był jednym z ini-
cjatorów powstania skateparku.

Skatepark znajduje się na tere-
nie Tczewskiego Centrum Sportu i 
Rekreacji, przy ul. Wojska Polskie-
go. To miejsce przeznaczone dla 
osób jeżdżących na rolkach, desko-
rolkach oraz rowerach typu BMX. 
Jego konstrukcja pozwala na wy-
konywanie niezwykłych ewolucji 
przyprawiających o drżenie serca 
zwolenników tradycyjnej jazdy na 
rowerze. Te akrobatyczne wręcz 
wyczyny można było zobaczyć już 
tuż po uroczystym przecięciu wstę-
gi – młodzież błyskawicznie opano-
wała nowy obiekt.

– Pamiętajcie, aby przed zaba-
wą przeczytać regulamin – przy-

Skatepark to przykład współpracy samorządu miasta i młodzieży

Kolejne miejsce rekreacji dla młodzieży
Rolkowcy opanowali skatepark

– Życzę, aby dobrze się tu Pań-
stwu żyło i abyście szanowali wa-
sze nowe mieszkania – powiedział 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa wręczając lokatorom klu-
cze do mieszkań. 

Kamienicę poświęcił ks. prałat 
Piotr Wysga.

W budynku znajduje się 9 
mieszkań komunalnych – 1-, 2- 
i 3- pokojowych, z wyposażonymi 

Prezydent Tczewa wręczył klucze lokatorom

Lokatorzy Zamkowej 16 spędzili 
święta w nowych mieszkaniach

łazienkami i kuchenkami. Do 
większości wrócili ci lokatorzy, 
którzy mieszkali tu przed re-
montem. Do kamienicy przylega 
niewielkie podwórko. Lokatorzy 
mogą również korzystać ze stry-
chu. Remont, na zlecenie samo-
rządu miasta, wykonał Zakład 
Remontowo-Budowlany Tym–
Bud z Pruszcza Gdańskiego. 
Koszt inwestycji to blisko 1 mln 
351 tys. zł. Remont realizowany 

był w ramach projektu rewitali-
zacji Starego Miasta.
W tym roku, w ramach rewita-
lizacji, czekają nas 2 remonty 
kamienic: przy ul. Zamkowej 11 
(9 lokali mieszkalnych) oraz Zam-
kowej 18 (10 lokali mieszkalnych). 
Na obie inwestycje w budżecie 
miasta jest łącznie 3,2 mln zł. 
Ogłoszenie przetargów planowa-
ne jest na luty br. 

M.M.

Liczba mieszkańców Tcze-
wa systematycznie spada. 
Dziesięć lat temu było nas 
w Tczewie ponad 61 tysię-
cy, na początku stycznia br. 
– tylko nieco ponad 59,2 tys. 
W stosunku do ubiegłego 
roku nieznacznie zmniejszyła 
się liczba urodzeń i ślubów. 

W 2012 r. urodziło się w Tczewie 
1247 dzieci, czyli o 10 mniej niż rok 
wcześniej. W ciągu 12 minionych 
miesięcy w tczewskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego zarejestrowano 
narodziny 641 dziewczynek 
i 606 chłopców. Najpopularniejsze 
imiona ubiegłego roku to dla 
dziewczynek – Julia, Maja, 
Oliwia, Lena, Nadia, zaś dla 
chłopców: Filip, Marcel, Jakub, 
Jan, Szymon, Kacper. Rzadko 
nadawane imiona to: Otylia, 
Natasza, Nika, Olga, Sambor, 
Oktawian, Mieszko, Tadeusz.

Nieco mniej zawarto również 
małżeństw. W 2012 było ich 442, 
podczas gdy w 2011 r. – 456. Śred-
ni wiek małżonków to ok. 28 lat. 
Najmłodsze osoby zawierające 
małżeństwo miały 18 lat, naj-
starsze 74. Różnica wieku między 
małżonkami to najczęściej 2-5 lat, 
wyjątki to ponad 20 lat.

164 pary obchodziły w ubie-
głym roku jubileusze małżeńskie. 
50-lecie małżeństwa świętowało 
79 par, 55-lecie – 75 par, 60-lecie 
– 12 par, a 65-lecie – 1 para. Dla 
porównania, w 2011 r. było 177 
jubileuszy. 

W 2012 r. wzrosła natomiast 
liczba zgonów – było ich 906, pod-
czas gdy rok wcześniej – 777.

Na początku stycznia 2013 r. Tczew 
liczył 59 254 mieszkańców
–  pocz. 2012 r.: 59 390
–  pocz. 2011 r.: 59 883
–  pocz. 2010 r.: 60 269
–  pocz. 2009 r.: 60 235
–  pocz. 2008 r. : 60 271.

M.M.

Coraz mniej 
tczewian

W sylwestra otwarty został skatepark – ostatnia w 2012 r. inwestycja samorządu miasta Tczewa. 
Skatepark to kolejne miejsce rekreacji dla młodzieży – to młodzi tczewianie przyczynili się do 
jego powstania i zgodnie z ich sugestiami skatepark został wykonany.

Zakończony został remont kamienicy przy ul. Zamkowej 16. Dziewięć rodzin otrzymało klucze 
do odnowionych mieszkań. 

pomniał Grzegorz Żemajtis, 
dyrektor Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. 

W regulaminie jest mowa 
m.in. o tym, że jazda bez pełnego 
zabezpieczenia, w tym kasku, 
ochraniaczy na kolana, łokcie 
i nadgarstki jest zabroniona.

Zarządcą obiektu jest TCSiR. 
Skatepark kosztował blisko 490 
tys. zł. Na zlecenie samorządu 
miasta, wykonało go konsorcjum 
fi rm „BULLAIT” z Elbląga oraz 
FUNTATTACK z Gdańska.

M.M.

Zamkowa 16

OGŁOSZENIE
 Prezydent Miasta Tczewa in-

formuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) został wywieszony 
wykaz nieruchomości – lokali 
mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz na-
jemców.
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 Zgoda na przebudowę 
Jedności Narodu

Podczas grudniowej sesji Rada 
Miejska w Tczewie wyraziła 
zgodę na przebudowę w latach 
2013-2017, wspólnie z powiatem 
tczewskim, ul. Jedności Narodu. 
Podjęta w tej sprawie uchwała 
upoważniła prezydenta Tczewa 
do podpisania z powiatem poro-
zumienia dotyczącego realizacji 
tego zadania na zasadzie równego 
współfinansowania.

Zarządcą ul. Jedności Narodu 
jest Starostwo Powiatowe, jednak 
ulica ta pełni w dużej mierze funk-
cję drogi miejskiej obsługującej 
leżące przy niej osiedla mieszka-
niowe oraz obiekty użyteczności 
publicznej. Ulica jest w złym 
stanie technicznym. Planowana 
przebudowa ma na celu również 
rozwiązanie problemu parkowa-
nia na samej ulicy i na przylegają-
cych do niej terenach. Inwestycja 
przeprowadzona będzie etapami. 
Pierwszy polega na opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Współ-
fi nansowanie tego etapu zostało 
ujęte w tegorocznym budżecie 
miasta, który przeznacza na ten 
cel 100 tys. zł. Wysokość współ-
fi nansowania kolejnych etapów 
realizacji zadania zostanie usta-
lona po wykonaniu dokumentacji 
określeniu rzeczywistych kosztów 
przebudowy. 
 „Pro Domo Trsoviensi 

dla E. Markowicza
Rada Miejska w Tczewie zdecydo-
wała o nadaniu Eugeniuszowi 
Markowiczowi medalu „Pro 
Domo Trsoviensi” za wielolet-
nią pracę społeczną w dziedzinie 
sportu szkolnego oraz wyróżniają-
cą pracę trenersko-wychowawczą 
w lekkoatletyce szkolnej promują-
cej Tczew w kraju i za granicą.

Wyróżnienie przyznane zostało 
na wniosek Powiatowego Centrum 
Sportu w Tczewie i po uzyskaniu 
pozytywnych opinii komisji Rady 
oraz Kapituły Medalu.

Medal zostanie wręczony pod-
czas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Dniu Tczewa – 30 stycznia br.

Chociaż rewitalizacja Starego 
Miasta jeszcze trwa, partnerzy 

działań społecznych – Komenda 
Powiatowa Policji oraz Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym już zakończyło 
swój udział. Prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki podziękował im 
za to, że wzbogacili projekt swoją 
pracą i aktywnością.

– Rewitalizacja to jeden z na-
szych większych projektów jeśli 
chodzi o fundusze, ale też o zakres 
działań, liczbę i zaangażowanie 
partnerów – powiedział Miro-
sław Pobłocki. – Dziękuję tym, 
którzy projekt przygotowali, reali-
zowali i nadal realizują oraz tym, 
którzy będą go rozliczać. 

Rozliczenie i defi nitywne za-
kończenie projektu planowane 
jest w 2014 r.

– Kilka lat temu mało kto wie-
dział, co to jest rewitalizacja. Termin 
tren kojarzył się raczej z remonta-
mi, modernizacjami, a tymczasem 
prawdziwa rewitalizacja odbywa się 
wśród ludzi. Remonty są najprostsze 
– wystarczy mieć pieniądze. Dużo 
trudniejsza jest rewitalizacja spo-
łeczna – tu trzeba zmieniać mental-
ność ludzi, ich postawy, mobilizować 
mieszkańców do działania i angażo-
wania się w sprawy własnej dzielni-
cy. Rewitalizacja czasami trwa przez 
kilka pokoleń.

Prezydent podkreślił, że działa-
nia wśród mieszkańców są nawet 

Nagroda została wręczona 
podczas konferencji pod-

sumowującej Europejski Rok 
Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypoko-
leniowej w Polsce. Spotkanie 
odbyło się w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP.

Nagroda za świetlicę środowiskowo-sąsiedzką

Prezydent podziękował za udział w społecznej części projektu
REWITALIZACJA JEST DLA LUDZI
W rewitalizacji najważniejsze są nie inwestycje, ale ludzie, którym mają one służyć – prezydent 
Tczewa podziękował tym, którzy włączyli się do realizacji społecznej części projektu.

istotniejsze niż inwestycyjne. – Zrobić 
remont budynku, który za kilka lat 
będzie zdewastowany to nie sztuka, 
sztuką jest wyremontować budy-
nek, który będzie przynosił pożytek 
miastu, dzielnicy – taki, z którego 
mieszkańcy będą dobrze i mądrze 
korzystać – stwierdził prezydent. 

Na zakończenie uroczystości 
wystąpiły dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskow-Sąsiedzkiej przy ul. Zamko-
wej 26. Świetlica to jeden z efektów 
projektu rewitalizacji Starego Mia-
sta. Po występie najmłodsi otrzyma-
li upominki.

Uroczystość odbyła się w kamie-
nicy Fabryki Sztuk przy ul. Podmur-
nej (również zrewitalizowanej).

Podziękowania prezydenta Tcze-
wa otrzymali:
Powiatowa Komenda Policji: 
Komendant Robert Sudenis
Dawid Krajewski
sierżant Anna Kinder
Małgorzata Modliszewska
Waldemar Raszewski
Tczewskie Koło Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
Upośledzonych Umysłowo:
Urszula Giełdon
Wiesława Słomska
Aleksandra Mocny
Lucyna Bednarczuk

M.M.

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie wyróżniony został nagrodą główną w kategorii projekt dłu-
goterminowy za działalność Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej Zamkowa 26. 

W związku z kończącymi się 
obchodami Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i So-
lidarności Międzypokoleniowej 
2012 w Polsce, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej zaprosiło 19 
grudnia br. przedstawicieli Zarzą-
du Miejskiego Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Tczewie do 
udziału w konferencji podsumo-
wującej ten projekt . W czasie kon-
ferencji zaprezentowano osiągnię-
cia mijającego roku oraz wręczono 
nagrody w konkursie Seniorzy 
XXI wieku organizowanym przez 
Forum 50+. 

Prezydent podziękował m.in. Urszuli Giełdon

Dzieci ze świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej przygotowały krótki występ

Nagrodę z rąk Czesławy 
Ostrowskiej, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej odebrały prezes dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tczewie Julita Jaku-
bowska z koordynatorką świetlicy 
Magdaleną Grabowską. 
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Młodzież

Klub powstał w budynku, gdzie 
dawniej znajdowała się wymien-
nikownia ZEC, przy ul. Kasz-
tanowej. Budżet miasta sfi nan-
sował remont, którego efektem 
jest nowoczesna placówka, gdzie 
młodzież z Suchostrzyg może spę-
dzać wolny czas i znaleźć pomoc 
terapeutów i pedagogów.

– To miejsce jeszcze niedawno 
było obiektem przemysłowym, 
dzisiaj to klub młodzieżowy na 
światowym poziomie. Żałuję, 
że już nie jestem młodzieżą… 
– powiedział Mirosław Pobłoc-
ki, prezydent Tczewa, podczas 
otwarcia nowej siedziby. – Obiekt 
powstał na największym tczew-
skim osiedlu – Suchostrzygach, 
które jeszcze niedawno postrze-
gane było jako betonowa pustynia 
i dzielnica, gdzie niewiele się dzie-
je. Dzisiaj jest tutaj najlepszy klub 
młodzieżowy. Jeszcze w tym roku 
zmieni się jego otoczenie. Chce-
my, aby to było miejsce rekreacji 
i wypoczynku, gdzie młodzi lu-
dzie mogą ciekawie i aktywnie 
spędzić wolny czas. To będzie 
prawdziwa perełka. 

Samorząd miasta sfi nansował 
remont, ale dobrym duchem tego 
przedsięwzięcia była radna Gra-

Samorządowe inwestycje

Klub Młodzieżowy Przystań w nowej siedzibie
Klub Młodzieżowy Przystań 
ma nową siedzibę. Przepro-
wadzka zbiegła się z 10-leciem 
działalności klubu.

warzyszenia Profilaktyki Szkolnej 
„Przemiana”. Tutaj młodzież może 
aktywnie spędzić czas, korzystać 
z pracowni komputerowej, kore-
petycji, rozwijać swoje pasje i za-
interesowania, ale też w trudnych 
dla siebie momentach skorzystać 
ze wsparcia terapeutów. 

– Młodzież znalazła w tym 
klubie swoją przystań. Przez mi-
nione 10 lat nie było ani jednego 
dnia, aby klub świecił pustkami. 
Niektórzy przychodzą tu na jeden 
dzień, inni zostają na wiele lat. 
Jeszcze inni wracają tu jako te-
rapeuci – powiedziała Grażyna 
Antczak. 

Remont rozpoczął się pod koniec 
kwietnia 2012 r. Wykonała go 
fi rma PBU Kombud z Tczewa. 
W ramach przebudowy m.in. ocie-
plone zostały ściany zewnętrzne 
i fundamentowe, wykonano ścian-
ki działowe, odnowiono elewacje, 
wyremontowano dach i pokryto go 
papą termozgrzewalną, ocieplono 
posadzki, wymieniono okna, drzwi, 
stolarkę okienną i drzwiową.

W wyniku remontu klub otrzy-
mał pomieszczenia o powierzchni 
210,6 m2, w tym salę główną, 
3 salki tematyczne, pomieszczenie 
biurowe, 2 toalety, aneks kuchen-
ny i szatnie. Dodatkowo, 69,50 m2 
zajmują 3 lokale biurowe.

Remont kosztował 449 tys. zł.

M. MYKOWSKA

żyna Antczak, która od począt-
ku działalności opiekuje się klu-
bem. Jak przyznał prezydent, jej 
pomysły często przyprawiały wy-

konawców i inwestora o ból głowy, 
ale efekt okazał się znakomity.

Klub Młodzieżowy Przystań 
działa od 10 lat pod skrzydłami Sto-

20 grudnia wioślarze biorący 
udział w Zimowej Ekspedycji 
Wisła 2012 dotarli do Tczewa. 
Na przystani najbardziej 
ucieszył ich… termos z gorą-
cą herbatą.

Do Tczewa dotarło czterech 
śmiałków, którzy tego dnia po-
konali 55-kilometrowy odcinek 
z Nowego do Tczewa: Agniesz-
ka Ossowska, Andrzej Smo-
liński, Maciej Mruklik oraz 
Maciej Pełecki. Od Małej 
Słońcy nie płynęli sami. Dołą-
czyli do nich Grzegorz Radtke 
z Gorzędzieja i Andrzej Kubi-
sta z Tczewa, którzy o wyprawie 
przeczytali internecie i postano-
wili spróbować swoich sił chociaż 
na krótkim odcinku. 

Gdy kajakarze dobili do przy-

Zimowa Ekspedycja Wisła 2012 dotarła do Tczewa

stani wioślarskiej najbardziej 
ucieszyli się z gorącej herbaty, któ-
rą poczęstował ich Zenon Dre-
wa, wiceprezydent Tczewa. 

Zimowa Ekspedycja Wisła 
2012 to wyprawa kajakowa orga-
nizowana przez Fundację Marka 
Kamińskiego. Partnerem przed-

sięwzięcia jest miasto Tczew. 
Przez trzy tygodnie, wytrawni 
kajakarze (łącznie ekipa liczyła 
12 osób) pokonywali kolejne ki-
lometry rzeki, udowadniając, że 
Wisła to miejsce na ekstremalną 
przygodę. Codziennie przemie-
rzali ok. 50 km zimnej wiśla-
nej wody, dobijając do brzegów 
Krakowa, Sandomierza, Góry 
Kalwarii, Warszawy, Płocka, 
Torunia, czy Tczewa. Przepły-
nęli ok. 1000 km spotykając się 
mieszkańcami i samorządowca-
mi gmin wiślanych, rozmawiając 
o ekstremalnej Wiśle, o ostatniej 
dzikiej rzece Europy. Wyruszyli 
2 grudnia z miejscowości Wisła, 
tak by po trzech tygodniach, 22 
grudnia dotrzeć do Gdańska. 

M.M.
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W tczewskich szkołach gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w grudniu odbyły 
się wybory do Młodzieżo-
wej Rady Miasta Tczewa. 
Wybrano 21 radnych, w tym 
5 z organizacji pozarządo-
wych. Zespół Szkół Budow-
lanych i Odzieżowych nie 
wyłonił żadnego radnego. 

MRM została wyłoniona na 3-let-
nia kadencję – do połowy 2015 r. 
(do zakończenia roku szkolnego). 
Pierwsza sesja MRM odbędzie się 
31 stycznia o godz. 15.00.

Podczas sesji młodzi radni 
złożą ślubowanie i wyłonią prezy-
dium MRM. Opiekunką MRM 
z ramienia dorosłej Rady Miej-
skiej jest Barbara Kamińska.

Radni MRM kadencji 2012/2015:
1. Nicole Andryjenko – Gim. 1
2. Nicole Hartun – Gim. 2
3. Julia Puczka – Gim 3
4. Jakub Jóźwiak – Gim. 

Katolickie
5. Michalina Pasternak – I LO
6. Kinga Walter – I LO
7. Jagoda Grabowska – II LO
8. Damian Ostrowski – II LO
9. Agnieszka Domalewska 

– Liceum Katolickie
10. Patryk Bathis – ZSE
11. Kamila Machalska – ZSE
12. Natalia Droszkowska – ZST
13. Dorota Panek – ZST
14. Paweł Maślanka – ZSRiK
15. Patrycja Śliwa – ZSRiK
16. Karol Zakrzewski – SOSW
17. Martyna Rogowska – ZHP
18. Daria Sztalka – UKS „Piątka”
19. Jakub Osowski – Ruch 

Inicjatyw Obywatelskich 
Tczewa

20. Klaudia Szamp – Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego

21. Patrycja Żok – Fundacja 
dla Tczewa.

M.M.

Pomocy w rozliczaniu PIT 36 
i 37 udziela bezpłatnie rad-

na Gertruda Pierzynowska.
Dyżur – w każdy czwartek 

od 24 stycznia do końca kwiet-
nia br. w Spółdzielczym Domu 
Kultury Suchostrzygi w godz. 
od 16.00 do 17.00.

Tym razem zbieraliśmy pienią-
dze na ratowanie życia dzieci 

i godną opiekę medyczną dla se-
niorów. W Tczewie działały dwa 
orkiestrowe sztaby – jeden przy 
CKiS, kierowany przez Alicję 
Makowską , drugi – harcerski, 
działający pod kierunkiem Grze-
gorza Oszmany. Łącznie na uli-
cach miasta kwestowało około 150 
wolontariuszy, najmłodszy miał 4 
lata, najstarsi powyżej 60.

Sztab przy CKiS zebrał 51 799, 
31 zł, harcerze: 22 313,40 zł. Do-
datkowo tczewskie firmy przeka-
zały ok. 2 tys. zł bezpośrednio na 
konto WOŚP.

Główna impreza odbyła się 
w Centrum Kultury i Sztuki w samo 
południe. W tym roku w Tczewie 
królowała muzyka disco-polo, wy-
stąpiły grupy Mejk, Impuls oraz 
Andre. Zaprezentowały się też dzie-
ci z Przedszkola nr 8. Na aukcji licy-
towano m.in. pióro, którym prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłocki 
podpisał akt notarialny, na mocy 
którego własnością miasta stała 

Wielka Orkiestra zagrała w Tczewie za 76 tys. zł
Ponad 76 tys. zł zebrały dwa sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działające w Tcze-
wie 25 tys. zł to pieniądze z licytacji, pozostałe – z kwesty.

się 20-hetktarowa działka po byłej 
jednostce wojskowej. 

Podczas konferencji prasowej, 
prezydent Mirosław Pobłocki, po-
dziękował wszystkim, którzy włą-
czyli się w Tczewie do akcji Jerzego 
Owsiaka. W Tczewie zebrano re-
kordową kwotę, w ubiegłym roku 

Prezydent Tczewa z organizatorami WOŚP w Tczewie
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było to 58 tys. zł. – Oczywiście pie-
niądze zebrane przez orkiestrę są 
bardzo istotne, ale uważam, że naj-
ważniejsze jest pobudzenie ludzkiej 
aktywności i sumień, sprawienie, 
że orkiestra otwiera tyle serc – po-
wiedział prezydent Tczewa. 

M.M.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w kościele pw. Św. 

Józefa. Oprócz przedstawicieli 
samorządów miasta i powiatu, 
licznie uczestniczyli w niej du-
chowni, a wśród nich prymas 
senior arcybiskup Henryk 
Muszyński, biskup wrocław-
ski Wiesław Mering, biskup 
pelpliński Ryszard Kasyna. 
Inauguracja odbyła się w tczew-
skim „ekonomiku” – szkoła ta 
od 15 lat nosi imię ks. Pasierba. 
– Wybraliśmy go na swojego 
mistrza i przewodnika, dzisiaj 
nadal jest dla nas wielkim au-
torytetem – powiedział Jerzy 
Cisewski, dyrektor ZSE.

O dokonaniach ks. Pasierba 
mówił prof. Józef Borzyszkow-
ski. Swojego mistrza i przyja-
ciela wspominał też arcybiskup 
Henryk Muszyński: – Spo-
śród wszystkich ludzi, których 
spotkałem w swoim życiu ks. 
Janusz był mi najbliższy. Jego 
obecność, jego myśli była dla 
mnie ogromnym ubogaceniem. 
Cieszę się, że nazywacie tutaj 
ks. Pasierba nauczycielem, księ-
dzem, poetą, ale też mistrzem. 
On sam bardzo rzadko używał 
tego słowa. Moim ogromnym 
pragnieniem jest, aby ks. Pa-

Zainaugurowaliśmy Rok ks. Janusza Stanisława Pasierba
7 stycznia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie uroczyście zainaugurowany został Rok 
ks. St. Janusza Stanisława Pasierba. Z inicjatywą, aby w ten sposób uczcić zmarłego 20 lat temu 
mistrza wystąpiły kociewskie oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

sierb był mistrzem dla młodzie-
ży, byście zawsze byli ludźmi 
wolnymi i odpowiedzialnymi. 

Biskup wrocławski Wiesław 
Mering mówiąc o ks. Pasierbie, 
podkreślił, że w życiu człowieka 
ważne jest, aby miał dobrych na-
uczycieli i aby spotkał mistrza. 
– Rolą nauczyciela jest otworzyć 
umysł, przekazać wiedzę. Mistrz 
to ten nauczyciel, który zwraca 
uwagę na drugą ogromna war-
tość – na sumienie. 

Prezydent Tczewa, Mirosław 
Pobłocki życzył uczniom ZSE, by 
twórczość księdza Pasierba prowa-
dziła ich przez całe życie, a nie tylko 
w 2013 r. 

Inauguracji Roku Pasier-
bowego towarzyszyło otwarcie 
wystawy obrazów Aleksandra 
Popowa „Galilejska uroda Kocie-
wia…” oraz konferencja popular-
nonaukowa „Ks. Pasierb – twór-
ca w przestrzeni kultury”.

M.M.

Oprawę artystyczna uroczystości przygotowała młodzież 
z tczewskiego „ekonomika”

Startuje samorząd 
młodych

Pomoc 
w rozliczaniu PIT
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Straż Miejska

Do olimpiady przystąpili ucznio-
wie z 8 miast w woj. pomor-

skim. I etap konkursu dla uczniów 
5 tczewskich szkół ponadgimna-
zjalnych odbył się w I LO w Tcze-
wie. Wzięło w nim udział 41 osób. 

Do II etapu konkursu zakwa-
lifikowało się 19 uczniów z tczew-
skich szkół . II etap odbędzie się 6 
lutego również w I LO w Tczewie.

Wśród organizatorów olimpia-
dy jest Straż Miejska w Tczewie 
(główni organizatorzy to Straż 
Miejska w Gdańsku i Gdańska 
Wyższa Szkoła Humanistyczna). 
Olimpiadzie patronują prezydent 
Tczewa i starosta powiatu tczew-
skiego. Główną nagrodą w kon-
kursie jest indeks do GWSH.

 Tczew i Lechia – konkurs 
plastyczny

28 prac od uczniów szkół podsta-
wowych wpłynęło na konkurs pla-
styczny „Tczew i Lechia”, zorganizo-
wany przez kibiców Lechii Gdańsk 
z Tczewa (LGFT) przy współpracy z 
Urzędem Miejskim.

Komisja konkursowa, składa-
jąca się z 5 przedstawicieli LGFT, 
po długich i burzliwych naradach 
postanowiła wyróżnić 9 prac, 
z których wybrano 3 najlepsze. 
I miejsce przypadło 9-letniej Zofii 
Wrzosek z SP 12, która wygrała 
karnet na Lechię na rundę wio-
senną wraz z opiekunem, zaś dla 
swojej całej klasy voucher, pod-
legający wymianie na darmowe 
bilety. II miejsce otrzymała Mar-
tyna Klóskowska z SP 8, nato-
miast III przypadło Mateuszowi 
Dzięgielewskiemu z SP 12. 
Nagrodę specjalną postanowił 
też przyznać prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki za rysunek 
promujący Tczew, który przygoto-
wała 10-letnia Maria Chyła.

Trójka z podium otrzymała 
również bilety do kina ufundowane 
przez Helios i kubki Unii Tczew, na-
tomiast wszyscy wyróżnieni otrzy-
mali vouchery na bilety na mecz 
Lechii Gdańsk, a także gadżety 
promocyjne Tczewa, LGFT i Unii.

Wyniki konkursu: 
I miejsce: Zofia Wrzosek, 9 lat, 
II miejsce: 
Martyna Klóskowska, 12 lat, 
III miejsce: 
Mateusz Dzięgielewski, 9 lat, 
Wyróżnienia: Oliwia Boguszew-
ska, Wiktoria Rutkowska, 11 lat; 
Małgorzata Borys, Adrian Ku-
jawski, Oskar Kujawski, Dawid 
Lamek, Mariola Potrykus; Maria 
Chyła, 10 lat; Julia Kmieć, 8 lat; 
Kamil Kutyła, 10 lat; Natalia Li-
dzińska, 9 lat. 
Nagroda Specjalna Prezy-
denta Tczewa: Maria Chyła.

M. LINK

KRÓTKO

Najczęściej zgłaszane sprawy 
to wykroczenia drogowe (złe 

parkowanie, blokowanie wjazdu) 
oraz zakłócanie porządku pu-
blicznego i spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych.

AKCJA ZIMA

W grudniu Straż Miejska kontro-
lowała stan zimowego utrzyma-
nia chodników, m.in. 17 grudnia 
skontrolowano Stare Miasto oraz 
17 i 18 grudnia os. Śródmieście 
(w tym całą ul. Gdańską). 

Odnotowano 24 interwencje 
zgłoszone przez mieszkańców. 
Dotyczyły one w szczególności 
oblodzenia chodników i jezdni, 
zalegającego błota pośniegowe-
go. Po interwencjach strażników, 
nieprawidłowości były na bieżąco 
usuwane. 

Za uchylanie się od obowiązku 
usuwania skutków zimy w grud-
niu pouczono 38 osób.

Od 18 do 21 grudnia przy usu-
waniu skutków zimy (szczególnie 
usuwanie lodu z chodników na 
Starym Mieście) pracowali ska-
zani z Aresztu Śledczego w Staro-
gardzie Gd.

VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Do I etapu olimpiady przystąpiło 41 uczniów z Tczewa
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18 grudnia rozpoczęła się VI edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Czyste miasto za-
leży od ciebie”. 

Straż Miejska w grudniu 2012 – patrole na 
targowisku, kontrole odśnieżania chodników

Skazani z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonywa-
li prace porządkowe na terenie 
Tczewa (usuwanie śmieci, zale-
gających liści, zrywanie niele-
galnie zamieszczonych ulotek 
– głównie fi rm pożyczkowych, 
odśnieżanie chodników i odku-
wanie z nich lodu). 

Porządkowano m.in. rejon ul. 
Rybackiej, Lipowej, Ogrodowej, 
Ściegiennego, pl. Św. Grzegorza, 
ul. Gdańską, Wyzwolenia, Orka-
na, Bałdowską, J. Dąbrowskiego, 
Tetmajera, Prosta, Wąską.

Łącznie zebrano 24 worki 
(o poj. 120 litrów każdy) róż-
nego rodzaju odpadów.

BEZPIECZEŃSTWO

Od 11 do 21 grudnia (w godz. 11-19) 
patrol pieszy mieszany (strażnik + 
policjant) prowadził stałe kontrole 
na terenie targowiska przy ul. 
Żwirki. Kontrole związane były ze 
wzrostem przypadków zakłócania 
ładu i porządku publicznego przez 
młodzież. Kontrole te przyniosły 
pożądany efekt, co potwierdziły 
informacje przekazane przez 
właścicieli stoisk handlowych.

28 grudnia patrol interwen-
cyjny (strażnik + policjant) zatrzy-
mał 4 mężczyzn, przy których 
ujawniono, skradzioną wcześniej, 
żeliwną pokrywę studzienki ka-
nalizacyjnej. Odzyskaną pokrywę 
przekazano ZWiK, a sprawcami 
zajęła się KPP.

W grudniu funkcjonariusze 
brali udział w zabezpieczaniu 
spotkania dzieci z Mikołajem 
przy Urzędzie Miejskim, Wigi-
lii Miejskiej w Parku Kopernika 
oraz pokazu sztucznych ogni – 
w sylwestra na kanonce. Nie odno-
towano poważniejszych zdarzeń 
(w kilku przypadkach strażnicy 
prosili osoby po spożyciu alkoholu 
o ostrożność przy odpalaniu środ-
ków pirotechnicznych).

AKCJA PSY

Za niezgodne z przepisami wypro-
wadzanie psów nałożone zostały 3 
mandaty oraz pouczono 8 osób za 
niesprzątanie po psach. Do schro-
niska dla zwierząt przekazano in-
formacje o 12 bezpańskich psach 
oraz 1 rannego kota.

M.M.

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

STRAŻ MIEJSKA 
W TCZEWIE

W grudniu Straż Miejska odnotowała 540 interwencji, w tym 294 zgłoszone przez mieszkań-
ców, 103 – przez operatorów monitoringu i 143 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie. 
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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

Dom Przedsiębiorcy

Konsultacje i doradztwo:
• Konsultacje z zakresu 

poszukiwania funduszy 
unijnych, możliwości ich 
pozyskania – Bożena Białas, 
w każdą 1 i 3 środę miesiąca, 
od 13:00 do 15:00, pok. 13

• Doradca Podatkowy 
– Piotr Geliński, w każdą 
2 i 4 środę miesiąca, 
od 10:00 do 11:30, pok. 13

• Bezpłatne konsultacje 
prawne adwokat – Szymona 
Bubka, w każdą 2 i 4 środę 
miesiąca, od 15:15 do 17:00, 
pok. 18 

• Krajowy System Usług 
– Punkt Konsultacyjny 
dla biznesu, w każdy 
2 czwartek miesiąca, 
od 9:00 do 13:00, pok. 18 

• Sieć Informacyjna Fundu-
szy Europejskich – w każdą 
środę, od 8:00 do 15:00, pok. 18

• Biznes na obcasach 
– spotkania w każdy drugi 
wtorek miesiąca.

Terminy i godziny spotkań i kon-
sultacji mogą ulegać zmianom, 
dane kontaktowe do naszych 
doradców i konsultantów znajdą 
Państwo na naszej stronie.

W 2012 roku w Domu Przed-
siębiorcy odbyło się 11 semi-

nariów, wykładów, szkoleń oraz 
warsztatów, z których skorzystało 
około 200 osób. Zakres udziela-
nych konsultacji i porad w Domu 
Przedsiębiorcy, stale się powiększa. 
Obecnie oferujemy porady w zakre-
sie funduszy unijnych i ich pozyski-
wania, prawa podatkowego, kon-
sultacje prawne oraz doradztwo 
w ramach sieci Krajowego Systemu 
Usług. Na stałe mieści się również 
Powiatowe Centrum Informacyj-
ne – powstała w ramach projektu 
unijnego w 12 pomorskich powia-
tach z inicjatywy dwóch fundu-
szy samorządowych: Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. 
oraz Pomorskiego Regionalnego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o. W tym samym czasie 
z usług Biura Wspierania Przed-
siębiorczości skorzystało 3000 przed-
siębiorców. Podczas minionego 
roku przewinęło się przez progi 
Domu Przedsiębiorcy blisko 5000 
osób. Do najważniejszych wyda-
rzeń organizowanych przez Dom 
Przedsiębiorcy należy zaliczyć: 
• Konkurs Mój Biznesplan, ad-

resowany do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, który 
miał na celu kształtowanie 
postaw pro-przedsiębiorczych 
wśród młodzieży, promowanie 
kreatywnego myślenia i zalet 
prowadzenia własnego biznesu 
oraz ukazanie korzyści płyną-
cych z wprowadzania innowacji 

Dom Przedsiębiorcy – podsumowanie 2012 roku…
do prowadzonych przez siebie 
przedsięwzięć.

• Konkurs Rzemieślnik Roku, 
adresowany do mikroprzedsię-
biorców z terenu Tczewa, celem 
konkursu była identyfi kacja 
i promocja lokalnych produk-
tów rzemieślniczych i usług 
dostarczanych na terenie Tcze-
wa wraz z wyróżnieniem ich 
wytwórcy lub dostawcy.

• Konkurs Nowoczesny Tczew, 
adresowany do małych i śred-
nich przedsiębiorstw z terenu 
miasta Tczewa, celem kon-
kursu była promocja postaw 
twórczych i innowacyjnych 
w biznesie oraz wyróżnienie 
najlepszych tczewskich fi rm, 
ich produktów i usług oraz 
działań marketingowych.

• Obchody Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, zorgani-
zowane po raz drugi w Domu 
Przedsiębiorcy, przyciągnęły 
uwagę sporej grupy osób zainte-
resowanych rozpoczęciem wła-
snej działalności gospodarczej.

• Cyklicznie organizowane spo-
tkania „Biznesu na obcasach”, 
łącznie odbyło się ich już 10, 
a liczba pań uczestniczących 
w nich przekroczyła 100.

• Współpraca przy projekcie „Eu-
ropejski Dom Przedsiębiorcy”, 
którego celem było utworzenie 
i rozwinięcie sieci współpracy 
zainicjowanej przez partne-
rów projektu. Zostały ziden-
tyfikowane potrzeby młodych 

przedsiębiorców prowadzących 
swoją działalność w krajach 
zjednoczonej Europy. W trak-
cie realizacji projektu został 
opracowany system wsparcia, 
obejmujący m.in. szkolenia, 
praktyczne treningi, symulacje 
działań biznesowych, konsulta-
cje oraz seminaria. 

• Dom Przedsiębiorcy jest rów-
nież partnerem w trwającym 
obecnie projekcie Fundacji 
Pokolenia „Start i restart” ad-
resowanym do nieaktywnych 
zawodowo kobiet, z terenu po-
wiatu tczewskiego. 
Ponadto w inkubatorze przed-

siębiorczości w 2012 roku funk-
cjonowało 7 podmiotów, a obecnie 
funkcjonuje 6. Są to: art&me 
design studio aranżacji wnętrz 
Małgorzaty Truchlińskiej; Firma 
CONSULTING HS Hanny Hej-
nowskiej; Erdigo sp. z o.o.; PROIN-
WEST Sp. j.; Pro-power sp. z o.o.; 
WELZMEDIA.PL Renaty Welz

Ponadto stale poszerzamy na-
szą ofertę usług, m in. od stycznia 
2013 r. zorganizowano dodatkową 
salę obrad, która może być wyko-
rzystywana dla potrzeb małych 
spotkań biznesowych i kameral-
nych szkoleń. Szczegóły naszej 
oferty znajdą Państwo na stronie: 
www.dp.tczew.pl. 

Stale zachęcamy do zadawa-
nia  pytań i zgłaszania  propozycji 
współpracy, także poprzez kontakt 
osobisty w Domu Przedsiębiorcy 
I piętro, pok. nr 14 bądź 16.

Z danych Ministerstwa Gospo-
darki – systemu Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej wynika, 
że według kryterium głównego 
miejsca prowadzenia działalno-
ści, w Tczewie zarejestrowanych 
jest 3640 przedsiębiorców (mikro 
i małych przedsiębiorstw oraz 
wspólników spółek cywilnych). 
Na dzień 16 stycznia 2013 r. 
aktywnych było 3086 przedsię-
biorstw, a zawieszonych 549. 

W analogicznych okresie na 
początku roku 2012 liczba przed-

Dnia 8 stycznia 2013 r. o godzi-
nie 18:00 odbyło się X – nowo-

rocznego spotkania z cyklu „Biz-
nes na obcasach”, którego gościem 
był prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki.

Podczas spotkania z prezy-
dentem panie poruszyły wiele 
tematów dotyczących m.in. pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej na terenie miasta. Niektóre 
z poruszonych problemów znaj-
dą swój fi nał we wdrażaniu roz-
wiązań bądź będą przedmiotem 
dalszych dyskusji. Już wkrótce 

X noworoczne spotkanie 
„Biznesu na obcasach”

zrealizujemy pierwszy z postula-
tów, dotyczący pomocy w promo-
cji i marketingu prowadzonych 
przez panie fi rm. Z okazji nowe-
go roku nie zabrakło symbolicz-
nej lampki szampana i życzeń, 
aby ten nowy 2013 rok nie był 
„tak straszny jak go ekonomiści 
malują”, a wszelkie przedsię-
wzięcia udało się z sukcesem 
zrealizować. Kolejne spotkanie 
już 5 lutego 2013 r. o godzinie 
18:00; tematykę spotkania po-
damy Państwu już wkrótce na 
naszej stronie.

Statystyka z CEIDG – czyli ilu mikro i małych 
przedsiębiorców mamy w Tczewie

siębiorców zarejestrowanych na 
terenie miasta Tczewa wynosi-
ła 2843, a liczba zawieszonych 
wpisów 394. Obecnie najwięcej 
podmiotów zarejestrowanych 
jest w sekcjach Polskiej Klasy-
fi kacji Działalności PKD 2007: 
G – handel; F – Budownictwo; 
C – Przetwórstwo przemysłowe; 
M – Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna; Q – opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna; H 
– Transport i gospodarka maga-
zynowa oraz S – pozostała dzia-
łalność usługowa.
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Wydatki oszacowano na ok. 
180 mln zł, dochody na 

161 mln zł. Ponad 19 mln defi -
cytu pokryte zostanie z obliga-
cji i pożyczek.

– W zasadzie co roku uchwa-
lając budżet mówimy, że jest on 
trudny, tym razem jest bardzo, 
bardzo trudny – tłumaczył pre-
zydent Mirosław Pobłocki. 
– Zmieniły się zasady konstru-
owania budżetu, są one teraz 
mniej korzystne dla samorzą-
dów. Nowe wytyczne ograniczają 
wydatki i powodują konieczność 
zbilansowania dochodów i wy-
datków bieżących. To oznacza, że 
musimy zacisnąć pasa, czekają 
nas lata chude.

Jak powiedział prezydent, kry-
zys dotyka również samorządy. 
Subwencje rządowe na realizację 
zadań zleconych gminom są nie-
wystarczające. Spora część tych 
subwencji to udział w podatkach 
od osób prawnych i fizycznych. Je-
śli wpływy państwa z tytułu tych 
podatków będą mniejsze, mniej 
otrzymają również gminy.

– Nawet jeśli są lata chude, 
miasto musi się rozwijać – przeko-
nywał prezydent. – Mamy 27 mln. 
na inwestycje – to dobry wynik na 
rok kryzysowy. Nadal wykorzy-
stujemy środki zewnętrzne, m.in. 
na termomodernizację naszych 
trzech obiektów oraz na „schety-
nówkę”. Jeśli mamy szansę otrzy-
mać pieniądze z zewnątrz, uwa-
żam, że musimy to wykorzystać, 
nawet jeśli oznacza to konieczność 
zadłużania się.

Przykładem takiej inwestycji 
będzie m.in. budowa drogi tzw. No-
wosuchostrzyckiej, która połączy 
drogę krajową nr 91 z ul. Żwirki. Jej 
koszt oszacowano na 10 mln zł, ale 
po przetargach może się okazać, że 
inwestycję uda się zrealizować ta-
niej. Ulica Nowosuchostrzycka jest 
niezbędna dla poprawy komuni-
kacji na największym tczewskim 
osiedlu – Suchostrzygach. Przede 
wszystkim odciąży ona ul. Armii 

Budżet trudny, ale prorozwojowy

27 MLN ZŁ NA INWESTYCJE
27 mln zł czyli 15 proc. wydatków przeznacza budżet Tczewa w 2013 rok na inwe-
stycje. Będzie to budżet nie trudny, ale bardzo, bardzo trudny – stwierdził prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki. Prezydent uznał jednak, że jest to budżet proinwestycyjny 
i prorozwojowy.

Krajowej, która jest w tej chwili 
głównym ciągiem komunikacyj-
nym dzielnicy.

 Wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji w ramach tzw. schety-
nówek został bardzo wysoko oce-
niony i mamy duże szanse na po-
zyskanie środków zewnętrznych 
– nawet 3 mln zł. W przyszłym 
roku to dofinansowanie może być 
mniejsze, a za dwa lata może nie 
być go wcale – przekonywał 
M. Pobłocki.

Prezydent podkreślił również, 
że przed nami dwa lata, kiedy nie 
będziemy otrzymywać środków 
unijnych. W tym czasie możemy 
jednak dobrze przygotować się do 
kolejnego rozdania – w 2015 lub 
2016 roku.

Wśród inwestycji planowa-
nych na 2013 rok, oprócz budowy 
ul. Nowosuchostrzyckiej są zada-
nia za ponad 17 mln zł.

Planowana jest m.in moder-
nizacja budynku (tzw. starego 
dworca przy ul. 1 Maja) na sie-
dzibę Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej, modernizacja
budynku po byłym CED, budo-
wa łącznika między ul. Kusociń-
skiego i Bema.

W 2013 r. przygotowana zosta-
nie dokumentacja modernizacji 
sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5 oraz dokumen-
tacja dotycząca budowy parkin-
gu przy ul. Ks. Ściegiennego. Na 
inwestycje wspólne z powiatem 
tczewskim przeznaczymy blisko 
2,5 mln zł, z tego 1,5 mln na prze-
budowę ul. 30 Stycznia, 750 tys. 
zł na opracowanie dokumentacji 
przebudowy Mostu Tczewskiego 
i odbudowę zabytkowych wieży-
czek, a 100 tys. zł na projekt prze-
budowy ul. Jedności Narodu.

W 2013 roku czeka nas kon-
tynuacja prac związanych z rewi-
talizacją Starego Miasta. Na mo-
dernizację trzech kamienic  przy 
ul. Mickiewicza 18 (dokończenie), 
Zamkowej 11 i Zamkowej 28 wy-
damy 3,8 mln zł.

130 tys. zł przeznaczonych 
zostanie na inwestycje związane 

rekreacją – urządzenie terenu re-
kreacyjnego przy ul. Żwirki (tutaj 
„dołożą się” miejskie spółki) 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 rów-
nież zostać zbudowana kanali-
zacja deszczowa przy ul. Gryfa 
Pomorskiego, zmodernizowana 
kanalizacja deszczowa przy ul. 
Grunwaldzkiej, zbudowane wy-
biegi dla psów.

W głosowaniu nad przyszło-
rocznym budżetem wzięło udział 
23 radnych. 16 radnych głosowa-
ło za, 5 osób się wstrzymało (rad-
ni Platformy Obywatelskiej), 
a 2 były przeciw (Bartłomiej 
Kulas i Brygida Genca – rów-
nież z PO).

M. MYKOWSKA
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Skąd mamy pieniądze…
Planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. : 161 141 418 zł, w tym:

• podatki i wpływy z opłat (dochody od osób prawnych, od osób fi zycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem): 72 923 200 zł

• subwencje ogólne z budżetu państwa: 42 918 873 zł

• pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług): 25 433 960 zł

• gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpływy z opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd, dochody z najmu i dzierżawy, 
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fi zycznym w prawo własności, wpływy 
ze sprzedaży składników majątkowych): 10 884 000 zł

• transport i łączność: 2 976 930 zł

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 487 000 zł

• kultura fi zyczna: 1 143 000 zł

• oświata i wychowanie: 812 320 zł

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 206 690 zł

•  pozostałe: 1 355 445 zł

BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2013 ROK

pozostałe

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

oświata i wychowanie
kultura fizyczna

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

transport i łączność

gospodarka m
ieszkaniowa

pomoc społeczna

subwencje ogólne

podatki i wpływy z opłat
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2013 ROK
ile dostajemy od podatników…
Planowane wpływy z podatków i opłat w 2013 r.: 72 923 200 zł:

•  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym podatek dochodowy od osób fi zycznych 
i od osób prawnych): 39 941 000 zł

•  podatek od nieruchomości: 23 200 000 zł

•  podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 700 000 zł

•  wpływy z opłaty skarbowej: 900 000 zł

•  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 1 020 000 zł

•  podatek od środków transportowych: 820 000 zł

•  wpływy z opłaty targowej: 450 000 zł

• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb-
nych ustaw: 4 202 000 zł

• pozostałe: 690 200 zł, w tym:
–  opłata za posiadanie psów: 40 000 zł
– podatek rolny: 120 000 zł
– podatek leśny: 200 zł
– podatek od spadków i darowizn: 300 000 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fi zycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 100 000 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 130 000 zł

pozostałe

w
pływ

y z innych 

lokalnych opłat

wpływy z opłaty targowej
podatek od środków transportowychwpływy z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu

wpływy z opłaty skarbowej

podatek od czynności 
cywilnoprawnych

podatek od nieruchomości
udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód 
budżetu państwa
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BUDŻET MIASTA TCZEWA – 2013 ROK
… i na co je wydajemy
Planowane wydatki budżetu miasta Tczewa na 2013 r.: 180 401 418, w tym:
• oświata i wychowanie (m.in. szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, żłobki, dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli): 63 280 471 zł
• pomoc społeczna (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki 

mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 36 479 735 zł
• transport i łączność (m.in. lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne gminne i powiatowe): 18 386 289 zł
• administracja publiczna (m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej): 16 066 628 zł 
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt, gospodarka odpadami, 

oświetlenie ulic, placów i dróg): 14 599 881 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami): 7 788 524 zł
• gospodarka mieszkaniowa: 7 720 000 zł
• obsługa długu publicznego: 4 650 000 zł
• kultura fi zyczna: 4 095 898 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (m.in. straż miejska, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, 

wsparcie dla państwowej i ochotniczej straży pożarnej): 2 507 660 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza: (m.in. świetlice szkolne, kolonie i obozy dla młodzieży, dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli): 1 760 705 zł
•  ochrona zdrowia: (m.in. programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi): 1 125 550 zł
• rezerwa ogólna i celowa: 965 000 zł
•  pozostałe: 975 077 zł

Dane dotyczące budżetu miasta na 2013 r. podane zostały na podstawie uchwały nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 20 grudnia 2012 r.

pozostałe
rezerwa ogólna i celowa

ochrona zdrowia
edukacyjna opieka wychowawcza

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kultura fizyczna

obsługa długu publicznego

gospodarka mieszkaniowa

kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowegogospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

administracja publiczna

tra
nsp

ort i
 łą

cz
noś

ć

pomoc społeczna

oświata i wychowanie
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Wigilia Miejska

Spotkanie odbyło się w Par-
ku Kopernika. Uczestniczył 

w nim m.in. biskup pelpliński 
ks. Ryszard Kasyna. Życzenia 
składali tczewianom m.in. Miro-
sław Pobłocki, prezydent Tcze-
wa, Józef Puczyński, starosta 
tczewski, Waldemar Walejko, 
komendant powiatowej Straży 
Pożarnej, Robert Sudenis, ko-
mendant Komendy Powiatowej 
Policji, a w imieniu darczyńców 
– Włodzimierz Mroczkowski. 
Tczewscy harcerze przekazali Be-
tlejemskie Światełko Pokoju.

Tczewska wigilia jest ewene-
mentem w kraju – adresowana 
jest do wszystkich mieszkańców, 
a także do tych, którzy w tym 
czasie odwiedzają nasze miasto. 
Świąteczną atmosferę tworzą 
koncerty kolęd, jasełka. W tym 
roku na scenie pojawiły się m.in. 
chóry Juventus, Biedronki, Chór 
Męski ECHO, zespół Latorośle, 
grupa Carpe Diem ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10, Soli Deo z parafii 
pw. Św. Józefa, Desis z Zespołu 
Szkół Katolickich, dzieci z SP 12, 
przedszkolaki, a także inne schole 
i zespoły dziecięce. Atrakcją dla 
najmłodszych był żywy żłóbek 
zorganizowany przez Zespół Szkół 
Rolniczych i Ogólnokształcących 
ze Swarożyna. Jasełka przygoto-
wały przedszkole „Jarzębinka” 
oraz szkoły podstawowe nr 12, 7 
i 11. Najmłodsi uczestnicy spotka-
nia wigilijnego otrzymali maskot-
ki zebrane przez młodzież z tczew-
skich szkół oraz słodycze.

W organizację przedsięwzięcia 
włączyli się m. in. harcerze (m.in. 

TYSIĄCE TCZEWIAN NA SPOTKANIU WIGILIJNYM
Już po raz dziesiąty spotkaliśmy się na miejskim spotkaniu opłatkowym. Przyszliśmy, aby przełamać 
się opłatkiem, złożyć świąteczne życzenia. Dzięki darczyńcom, dla nikogo nie zbrakło gorącego barsz-
czu, pierogów i innych świątecznych przysmaków. 

rozdawali sianko na wigilijny stół 
i świąteczne wydanie „Panoramy 
Miasta”), policja i straż miejska 
oraz tczewscy restauratorzy, cu-
kiernicy, piekarze. Organizatorów 
z roku na rok wspiera coraz licz-
niejsze grono darczyńców, dzięki 
którym każdy może skosztować 
wigilijnych potraw. Jak co roku nie 
zabrakło pierogów, bigosu, barsz-
czu, świeżego pieczywa, słodkich 
wypieków.

Spotkanie organizuje Samorząd 
Miasta Tczewa przy współudziale 
Starostwa Powiatowego oraz Kurii 
Diecezjalnej w Pelplinie.

M.M.
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• Filia nr 2 przy ul. Konarskiego 15, 
 tel. (58) 531-09-21 
Grupy zorganizowane:
Zajęcia „Zimowe gry i zabawy” (przedszkole 
„Chatka Puchatka”, „Akademia Krasno-
ludków”, SP nr 10). Termin: wtorki, środy, 
czwartki o godz. 11:00 i 12:30. Zgłoszenia 
telefoniczne: 58 531-09-21. 
Grupy niezorganizowane:
Dla dzieci z osiedla przygotowano 6 spotkań 
(zabawy plastyczne, gry i zabawy intelektu-
alne, zabawy ruchowe): Zajęcia odbywać się 
będą we wtorki, środy i czwartki o godz. 14.00.
•  Filia nr 3 przy ul. W. Jagiełły 8, 
 tel. (58) 532-72-27
Grupy zorganizowane:
W poniedziałki, wtorki i środy zabawy pla-
styczno-ruchowe pt. „Pod piracką banderą”. 
Zgłoszenia telefoniczne: 58 532-72-27.
Grupy niezorganizowane:
11 lutego (poniedziałek) godz. 14:00 – zajęcia 
plastyczne „Kartka walentynkowa”
12 i 19 lutego (wtorek) godz. 14:00 – zajęcia 
plastyczne „Biżuteria z koralików”
13 i 20 lutego (środa) godz. 14:00 – zabawy 
ze słowem czyli gimnastyka głowy i języka
14 i 21 lutego (czwartek) godz. 15:00 
– Klub Przyjaciół Franklina
18 lutego (poniedziałek) godz. 14:00 – zajęcia 
plastyczne „Kwiaty z papieru”
W okresie ferii zimowych działa Kącik Zabaw, 
gdzie dzieci mogą spędzać wolny czas wśród 
gier, puzzli, klocków i kolorowanek.
• Filia nr 4 przy ul. Pionierów 7, 
 tel. (58) 531-45-54
Zajęcia rekreacyjno-plastyczne „Kolorowe 
baloniki i psotne figliki”. 
Grupy zorganizowane 
– zgłoszenia telefoniczne (58) 531-45-54. 
Filia nr 4 zaprasza dzieci z osiedla 
13 lutego (środa) o godz. 10:00 na ww. zajęcia.

Propozycje dla grup zorganizowanych:

Quiz zimowy – dzieci na zajęciach będą odpo-
wiadać na pytania związane z szeroko pojętą 
tematyką zimową. 

Bałwanki 3D – dzieci na warsztatach wyko-
nywać będą bałwanki ze styropianowych kul. 

Pop-Up’owe kartki na Walentyki oraz na inne 
okazje

Ptasi karmnik – dzieci na sztywnym papierze 
wykonają karmik z ptakami w formie 
wyklejanki. Zajęcia mają również uczulić 
uczestników na problem dokarmiania ptaków 
oraz zapoznać z najważniejszymi gatunkami, 
które zostają w Polsce na zimę.

Bałwanki z waty 

W zaciszu kamienicy – zajęcia teoretyczno-
warsztatowe, na których dzieci poznają hi-
storię kamienicy przy ul. Podmurnej 12 oraz 
życie codzienne jej mieszkańców z przełomu 
XIX i XX w. W części drugiej zajęć odbędą 
się warsztaty polegające na własnoręcznym 

FERIE Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
Konkurs plastyczny „Ciesz się zimą” 
– adresowany do dzieci w wieku 5-12 lat Prace 
(format A-4) należy składać do 11 lutego ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
15 lutego o godz. 15:00.
•  Filia nr 5 przy ul. Kościuszki 1, 

tel. (58) 531-35-50 wew. 24
Grupy zorganizowane:
zajęcia literacko-plastyczne „Walentynkowe ferie”. 
Zgłoszenia telefoniczne: 58 531-35-50 wew. 24. 
Grupy niezorganizowane:
12 lutego, godz. 12:00 – „Decoupage: zdobienie 
na szkle walentynkowych motywów”
14 lutego, godz. 15:00 – spotkanie Klubu 
Kubusia Puchatka 
19 lutego, godz. 12:00 – „Decoupage: zdobienie 
szklanych świeczników”
21 lutego, godz. 15:00 – spotkanie Klubu 
Kubusia Puchatka.
W okresie ferii zimowych działa Kącik Gier 
i Zabaw, gdzie dzieci mogą kolorować, rozwią-
zywać krzyżówki i zagadki, układać puzzle 
i grać w gry planszowe.
• Filia nr 7 przy ul. Broniewskiego 35, 

tel. (58) 532-14-46
W okresie ferii zimowych działa Kącik 
dla Najmłodszych Czytelników, a w nim: 
popularne gry planszowe, puzzle, kolorowanki 
i inne niespodzianki.
13 lutego o godz. 12:00 – „Zajęcia w Bajkolandii”. 
• Filia nr 9 przy ul. Wyzwolenia 1, 
 tel. (58) 531-58-59
Grupy zorganizowane:
Od poniedziałku do czwartku 
w godz. 11:00-12:00 zajęcia „Z życia smoków”. 
Zgłoszenia telefoniczne: 58 531-58-59.
Grupy niezorganizowane:
11 lutego, godz. 14:30-15:30
– zajęcia plastyczne „Plastelinowe zwierzaki”
12 lutego, godz. 15:00-16:30 
– zajęcia plastyczne „Na szkle malowane”

14 lutego, godz. 14:30-15:30 
– zajęcia plastyczne „Walentynkowe serduszka”
18 lutego, godz. 14:30-15:30 
– „Dzień gier planszowych”
19 lutego, godz. 15:00-16:30 
– zajęcia plastyczne „Guzikowe stwory”
21 lutego, godz. 14:30-15:30 
– zajęcia plastyczne „Papierowe cuda”
Konkurs plastyczny „Gdyby w Tczewie 
mieszkał smok... to wyglądałby...” – adresowa-
ny do dzieci do lat 10. Prace (format A-4) należy 
składać do 20 lutego ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastąpi po feriach, 28 lutego.

• Sekcja Historii Miasta (Biblioteka 
Główna ul. J. Dąbrowskiego 6)

 tel. (58) 531-36-37 wew. 19

Grupy zorganizowane:
kl. 0-III zajęcia „Zwierzęta w historii, archi-
tekturze i legendzie”. Zgłoszenia telefoniczne: 
58 531-36-37 wew. 19. W programie:
• historia niedźwiedzia Wojtka walczącego 

pod Monte Cassino,
• zwierzęta jako element architektury 

w Tczewie,
• inscenizacja legendy „Gryf i Małgorzata” 

R. Landowskiego,
• ćwiczenia plastyczne (ilustracje do usłysza-

nego tekstu, lepienie misia z plasteliny),
• zabawa ruchowo-naśladowcza „Koty”
kl. IV-VI zabawa edukacyjna „Z Kociewiem 
na Ty”. Zgłoszenia telefoniczne: 58 531-36-37 
wew. 19. W programie:
• nauka słów i wyrażeń gwarowych,
• czytanie tekstu w gwarze kociewskiej,
• literowanie trudnych wyrazów,
• znajdowanie ukrytych przedmiotów.
Grupy zorganizowane i indywidualnych zwie-
dzających zapraszamy do obejrzenia wystawy 
„Dziecko w fotografii”, na którą złożyło się 
ponad 60 zdjęć wykonanych w XX wieku.
Więcej na: www.mbp.tczew.pl

FABRYKA SZTUK ZAPRASZA
wykonaniu witraża okiennego w kształcie 
kamienicy.
Bliżej gwiazd – podczas zajęć dzieci poznają, 
co kryje się za świecącymi w nocy niepozorny-
mi gwiazdami. Dowiedzą się skąd bierze się 
noc oraz dzień i dlaczego Księżyc nie zawsze 
jest okrągły. Odbędą podróż na Jowisza, do-
wiedzą się, czym są gwiazdozbiory i galaktyki. 
W powiększeniu – dzieci zyskają możliwość 
zapoznania się z mikroskopem, pracy z tym 
urządzeniem i obserwacji przeróżnych cieka-
wych preparatów w powiększeniu.
Podczas ferii 2013 obchodzimy Światowy 
dzień kota. Z okazji tego nietypowego dnia od-
będą się wyjątkowe zajęcia, których głównym 
bohaterem będzie kot.
 Do wyboru dwie propozycje edukacyjne:
• lekcja „Kocie tajemnice” – o historii kotów, 

ich różnorodności oraz wpływie na świat 
przyrody i świat człowieka;

•  warsztaty plastyczne „Koci strażnik” 
– dzieci podczas warsztatów będą robiły, 
z wybranego przez siebie szablonu, dwu-

stronną zawieszkę na drzwi w kształcie 
kota. 

Warsztaty artystyczne:
–  komiks 
–  garncarstwo
–  malarstwo na szkle
–  street art.
–  bursztyniarstwo 
–  decoupage
–  wykonywanie ozdób z filcu
–  różnorodne zajęcia plastyczne (m.in. mozai-

ka z plasteliny, papierowe witraże, maski 
karnawałowe, malowanie piaskiem, 
tekturowa płaskorzeźba, pejzaż sznurko-
wy, malowanie tczewskich zabytków, pa-
pierowe koszyki, aborygeńskie malarstwo 
kropkowe).

Fabryka Sztuk zaprasza również na zajęcia 
edukacyjne (lekcje etnograficzne, historycz-
ne, o sztuce), spacery po Tczewie, wirtualne 
spacery po Tczewie oraz wystawy.
Zapisy: 58 530 44 81.
Więcej na www.fabrykasztuk.tczew.pl
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Ferie

11 LUTEGO 

•  Rytmika – godziny zajęć: 10:00, 11:00, 
12:00, czas: 30 min.

• Hip Hop – godziny zajęć: 10:00, 11:00, 
12:00, czas: 45 min.

•  Taniec towarzyski – godziny zajęć: 10:00, 
11:00, 12:00, czas: 45 min. 

Wszystkie zajęcia bezpłatne

12 LUTEGO 

Bal – godz. 10:00 – 13:00, bilet 2 zł

13 LUTEGO 

• Film „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie” 
– godz. projekcji: 10:00, czas: 75 min., bilet 2 zł.

14 LUTEGO

Zimowa Akademia Plastyczna – godz. 10.00 
i 12.00 – dla grup zorganizowanych, 
godz. 14.00 – dla indywidualnych odbiorców, 
czas: 60 min., zajęcia bezpłatne

15 LUTEGO

Spektakl „Tajemnica diamentów”, godz. 10.00, 
czas: 1 godz. i 20 min. W przerwie spekta-
klu każde dziecko otrzyma sok oraz słodką 
niespodziankę. Bilet: 12 zł.
„Tajemnica diamentów” to kryminał w stylu 
Agathy Christie dla najmłodszych, dzieci w 
wieku od 6 lat. Jest złodziej, są podejrzani i para 
sprytnych detektywów. Przedstawienie zawiera 
elementy interakcji z publicznością – aktorzy 
wcielają się w role dziennikarzy, którzy nie tylko 
opisują perypetie głównych bohaterów, ale razem 
z widzami prowadzą śledztwo. 

18 LUTEGO 

• Rytmika – godziny zajęć: 10:00, 11:00, 
12:00, czas: 30 min.

• Hip Hop – godziny zajęć: 10:00, 11:00, 
12:00, czas: 45 min.

• Taniec towarzyski – godziny zajęć: 10:00, 
11:00, 12:00, czas: 45 min. 

Wszystkie zajęcia bezpłatne

19 LUTEGO 

Bal – godz. 10:00 – 13:00, bilet 2 zł

20 LUTEGO 

Film „Wielka podróż Bolka i Lolka” 
– godz. 10:00, czas: 105 min, bilet 2 zł.
Film oparty jest na pomyśle zaczerpniętym 
z książki J. Vernèa pt.” W 80 dni dookoła świata”. 

21 LUTEGO 

Koncert Zimowa Akademia Muzyczna 
– godz.: 10:00, 12:00, czas: 60 min, bilet 2 zł.
W repertuarze koncertu kompozycje uznanych 

Tczewskie Stowarzyszenie Aikido 
Aikikai organizuje „Bezpłatne ferie 
z aikido”. W ramach tej akcji młodzież 
od 13 roku życia oraz dorośli mogą 
wziąć udział w 6 dwugodzinnych 
treningach według następującego 
harmonogramu: 
środy (13.02.2013 r. i 20.02.2013 r.) 

– godz. 19:00 – 21:00 
piątki (15.02.2013 r. i 22.02.2013 r.) 

– godz. 19:00 – 21:00 
soboty (16.02.2013 r. i 23.02.2013 r.) 

– godz. 10:00 – 12:00 
Zajęcia odbywają się w Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 2.
Szczegółowe informacje można znaleźć 
na naszej stronie www.aikido.tczew.pl 
oraz pod numerem telefonu 509 810 339.

ARTYSTYCZNE FERIE 
Z CENTRUM KULTURY I SZTUKI
Wydarzenia odbędą się w CKiS ul. Wyszyńskiego 10. Na wszystkie propozycje obo-
wiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń! 

Istnieje możliwość zakupu karnetu wstępu w cenie 30 zł (2 spektakle, 2 filmy, 
2 bale oraz koncert).

mistrzów muzyki poważnej a także utwory 
z muzycznej klasyki dla dzieci.

22 LUTEGO

Spektakl „Tajemnica kina” 
– godz.: 10:00, czas: 1 godz.20 min., bilet: 12 zł.
W przerwie spektaklu każde dziecko otrzyma 
sok oraz słodką niespodziankę.
„Tajemnica kina”, tak jak i poprzednia część 
„Tajemnica diamentów”, jest przedstawieniem 
detektywistycznym obfitującym w zagadki 
i domysły. 

Więcej na www.ckis.tczew.pl

BEZPŁATNE 
FERIE Z AIKIDO
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W zbiórce baterii najwięcej zebrało Gimnazjum nr 3 – 380 kg, które 
przekazano do utylizacji.

Gimnazjum nr 3 uzbierało też 94 kg kartridży. 
Podsumowanie programów ekologicznych realizowanych w 2012 

roku przez szkoły obrazuje wykres nr 3.
Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach i 

konkursach uzyskały:
• Szkoła Podstawowa nr 12
• Gimnazjum nr 3
• Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie. 

Wśród przedszkoli najlepsze wyniki w selektywnej zbiórce odpadów 
uzyskały: 
• Przedszkole „Chatka Puchatka”
• Przedszkole „Jarzębinka”
• Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
• Przedszkole nr 8 ( Patrz wykres nr 4).

Efektem realizacji powyższych programów było zebranie w 2012 r. przez 
jednostki oświatowe w sposób selektywny 83 923 kg odpadów, które pod-
dano recyklingowi. 

Zebrano:
Efektywność selektywnej zbiórki makulatury i plastiku w jednostkach 

oświatowych na przestrzeni kilku lat przedstawia wykres nr 5.
Efektywność selektywnej zbiórki z uwzględnieniem wszystkich su-

rowców wtórnych (makulaturę, plastik, aluminium i baterie) w latach 
2009-2012 zebranych przez wszystkie placówki oświatowe z terenu 
Tczewa przedstawia wykres nr 6.

Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży, rodzi-
com i nauczycielom za duże zaangażowanie w zbiórkę surowców prze-
znaczonych do odzysku i recyklingu.

Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do 
udziału w selektywnej zbiórce odpadów w 2013 roku.

Środowisko

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

Znajomość pojęć :
 SEGREGACJA – to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowa-
nych pojemników

 RECYKLING – to powtórne przetwarzanie odzyskanych odpa-
dów,
ułatwia mądrym gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. po-

wstającymi w naszych domach.
W 2012 roku realizowano następujące programy związane z promo-

waniem selektywnej zbiórki odpadów: 
• „Moje miasto bez odpadów”, 
• „Recykling w mojej szkole”, 
• „Zielone zakupy” 
• oraz Konkurs „Zakręcone 

– Odkręcone”.
W tych wieloletnich już programach wzięły dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych oraz młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
przy udziale nauczycieli i rodziców.

MOJE MIASTO BEZ ODPADÓW

W XI edycji programu „Moje miasto bez odpadów”, którego celem było 
odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak największej ilości papieru, 
butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych, 
przekazano do recyklingu łącznie 67,2 ton surowców wtórnych. 

Wśród szkół najwięcej surowców wtórnych (makulatury, butelek 
plastikowych oraz aluminium) pozyskanych w ramach tego programu, 
w przeliczeniu na 1 ucznia, zebrała Szkoła Podstawowa nr 12 tj. 31,8 kg 
( Patrz wykres nr 3).

Natomiast wśród przedszkoli największą aktywnością w zbiórce 
wykazało się Przedszkole „Chatka Puchatka” z wynikiem 31,7 kg na 
1 dziecko ( Patrz wykres nr 4).

KONKURS „ZAKRĘCONE – ODKRĘCONE”

W IX edycji konkursu, którego celem było zebranie jak największej ilo-
ści plastikowych nakrętek z butelek plastikowych typu PET, odzyskano 
3,5 mln szt. nakrętek plastikowych. Odpady plastikowe tj. butelki zaj-
mują dużą objętość i zachodzi potrzeba wyrobienia nawyku odkręcania 
nakrętek plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem, co umoż-
liwi ich zgniecenie.

Szkoła Podstawowa Nr 5 uzyskała najwyższy wynik – 1,9 kg zebra-
nych nakrętek na 1 ucznia. 

Natomiast pośród przedszkoli najwięcej nakrętek w przeliczeniu na 1 
dziecko uzbierało Przedszkole „Jarzębinka” tj. 10,7 kg ( Patrz wykres nr 2).

W 2012 r. dzięki konkursowi „Zakręcone – Odkręcone” odzyskano: 
– 10 ton plastikowych nakrętek. 

„RECYKLING W MOJEJ SZKOLE”

W ramach programu „Recykling w mojej szkole” zbierano odpady nie-
bezpieczne dla środowiska tj. baterie i kartridże. Zebrano ponad tonę 
baterii.

JAK SZKOŁY I PRZEDSZKOLA SEGREGO
Działania Pracowni Edukacji Ekologicznej mają na celu pod-
niesienie świadomości ekologicznej dotyczącej prawidłowego 
postępowania z odpadami. Kształtowanie nawyku segrego-
wania odpadów „u źródła” jest adresowane do mieszkańców 
miasta, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej. 

ROK Papier 
kg

Plastik 
kg

Alumi-
nium kg Szkło kg Baterie 

kg
Kartridże 

kg

2012 67 168 15 257 41 0 1 362 94

Kod 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 20 01 33 08 03 18 
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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

OWAŁY ODPADY W 2012 ROKU?
Wykres 1
„Moje Miasto bez Odpadów” 2012 r.
Waga zebranych makulatury w kg na 1 ucznia

Wykres 2
Konkurs Zakręcone-Odkręcone 2012 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na 1 dziecko

Wykres 3
Zbiórka surowców wtórnych w 2012 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie 
w kg na 1 ucznia

Wykres 4
Surowce wtórne zebrane w ramach programów MMBO, ZO 
w 2012 r.
Makulatura, plastik, nakrętki w kg na 1 dziecko przedszkolne

Wykres 5
Zestawienie zebranej makulatury i plastiku 
przez jednostki oświatowe w kg w latach 2009-2012

Wykres 6
Zestawienie zebranych surowców wtórnych 
przez jednostki oświatowe w latach 2009-2012 w MG
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KSIĘGA ADRESOWA TCZEWA Z 1924 ROKU (część ostatnia)

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. 

Jedną z największych fabryk 
po I wojnie światowej była wy-

twórnia wyrobów metalowych 
„Arkona”. Jej korzenie sięgają XIX 
wieku, kiedy blacharz H. Kelch 
wykupił tereny ob. Fabryki Sztuk 
i Muzeum Wisły, na których zbudo-
wał fabrykę, przez lata rozwijaną 
przez jego spadkobierców (począt-
kowo mieściła się przy ul. Krót-
kiej). Po powrocie Tczewa do Polski 
w 1920 roku firma została wyku-
piona przez założone w Poznaniu 
Towarzystwo Akcyjne „Arkona” 
skupiające polskich przemysłow-
ców i kupców. Wytwórnia została 
unowocześniona, m.in. wybudo-
wano nowy budynek fabryczny. 
Rozwijała się znakomicie, bowiem 
ze strony przemysłu chemicznego 
panował popyt na opakowania bla-
szane. „Arkona” produkowała po-
nadto blaszane naczynia: konwie 
do mleka, kotły, wiadra, wanienki, 
wanny. Prosperity przerwał kry-
zys gospodarczy, z którego firma 
nie wyszła bez szwanku. Adam 
Samulewicz („Kociewski Maga-
zyn Regionalny”, 2001, nr 35, s. 7) 
podaje, że „w lipcu 1930 roku fabry-
ka znajdowała się pod sądowym 
nadzorem i zatrudniała tylko 12 
pracowników. Do wybuchu dru-
giej wojny światowej nie udało się 
wznowić w niej produkcji”. 

W życiu gospodarczym Tcze-
wa w 1924 roku obok opisanych 
w poprzednich odcinkach skle-
pach i zakładach rzemieślniczych 
ważną rolę odgrywał(y) m.in:
–  cztery młyny: parowy przy ul. 

Sambora, Prątnicki w Piotrowie, 
Waltera Schulza przy ul. Skar-
szewskiej, Leopolda Wierzbow-
skiego przy ul. 30 Stycznia

–  browar przy ul. Zamkowej,
–  trzy tartaki zlokalizowane przy 

ul. Łąkowej, Zamkowej i Sam-
bora,

–  fabryka tektury na dachy 
i papieru M. Droste (opisana 
w poprzednim numerze),

–  firma Muscate przy ul. 30 Stycz-
nia produkująca rolnicze ma-
szyny, tę branżę reprezentowała 
firma Fritza Bienerta przy ul. 
Sobieskiego,

–  parowa fabryka octu, musztar-
dy, wódek i likierów oraz hur-
townia towarów kolonialnych 
H. Heina przy ul. Chopina, 

–  fabryka wódczanych wyrobów 
i likierów H. Hein Synowie oraz 
ta należąca do Roberta Baniec-
kiego (Stary Rynek),

–  fabryka wód mineralnych Jana 
Przybyłowskiego przy ul Ko-
ściuszki.

M. K.
SEKCJA HISTORII MIASTA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W TCZEWIE

Widok m.in. na „Arkonę”, XIX/XX w.

Znak firmowy

Reklama z księgi adresowej, 
1924 r.

Reprodukcja starej ryciny przedstawiającej fabrykę H. Hein Synowie
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Kultura

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
MIROSŁAW POBŁOCKI, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 

– w czwartki w godz. 14.00-16.00; 
zastępcy prezydenta Tczewa – ZENON DREWA – w czwartki w godz. 14.00-16.00,

 a ADAM BURCZYK – w poniedziałki w godz. 14.00-15.30
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ pełnią dyżur w środy 

w godz. 15.30-16.30 w Biurze Rady Miejskiej.

Zwiedzający będą mieli wyjąt-
kową okazję prześledzić histo-

rię tradycji piwowarskich, które 
rozwijały się w Tczewie od czasów 
księcia Sambora II, aż do wybu-
chu II wojny światowej. Ta zadzi-
wiająca podróż w czasie odkryje 
przed nami dzieje piwa – złotego 
trunku, jak go niegdyś nazywano. 
Ukaże również, dotąd nieopisane, 
fakty z historii dawnego Browaru 
Tczewskiego, którego kompleks 
budynków mieścił się przy ul. 
Zamkowej i Podgórnej. Browar 
prowadził działalność w latach 
1867-1940. Będzie można wni-
kliwie zapoznać się z przeznacze-
niem poszczególnych zabudowań 
wchodzących w skład jego kom-
pleksu. Do dzisiaj zostały po nim 
budynki, mieszczące się przy ul. 

3 lutego (niedziela) 
godz. 18:00

Koncert Artura Andrusa
Promujący album 
„Myśliwiecka”

Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10
Bilety 55zł

ARTUR ANDRUS to artysta multi-
medialny. Na co dzień redaktor 
trójkowej „Powtórki z rozrywki”, 
co tydzień gospodarz spotkań 
w warszawskiej „Piwnicy pod 
Harendą”, znany i lubiany kon-
feransjer różnych spotkań kaba-
retowych, poeta, autor tekstów 
piosenek, artysta kabaretowy, ko-
mentator „Szkła kontaktowego”, 
a także laureat konkursu „Mistrz 
Mowy Polskiej”. Myśliwiecka to 
nazwa ulicy w Warszawie, przy 
której znajduje się radiowa „Trój-
ka”,i tytuł płyty, na której Artur 
Andrus śpiewa swoje piosenki. 
Głównie kabaretowe, pisane do 
programów telewizyjnych i na po-

• 150. rocznica wybuchu (22 stycz-
nia) Powstania Styczniowego. 

• 150 lat temu urodził się na Ko-
ciewiu Jan Brejski (1863-1934), 
działacz narodowy, poseł, wi-
ceminister oraz Wojewoda Po-
morski w latach 1920-1924.

• 140 lat temu urodził się Alek-
sander Kupczyński (1873-1941), 
ksiądz, patron towarzystw lu-
dowych, promotor pisma „Piel-
grzym”, dwukrotny poseł, pro-
boszcz Parafii Świętego Krzyża 
w Tczewie.

• 80. rocznica urodzin (9 marca) 
Jerzego Kubickiego i (7 czerw-
ca) Norberta Jatkowskiego, 
współtwórców Harcerskiej Or-
kiestry Dętej w Tczewie. 

• 70 lat temu (29 września 
1943) urodził się Lech Wałęsa, 
współtwórca „Solidarności”, 
laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla, pierwszy prezydent 
Polski wybrany w powszech-
nych wyborach, Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa. 

• 55. rocznica śmierci Józefa 
Klejnot-Turskiego (1889-1958), 
orędownika portu morskiego 
w Tczewie, wykł. Szkoły Mor-
skiej, wydawcy pisma „Żeglarz 
Polski”.

• 55. rocznica urodzin Macieja 
Płażyńskiego (1958-200), b. Wo-
jewody Gdańskiego, Marszałka 
Sejmu (1997-2001) i pierwszego 
Przewodniczącego PO.

•  50 lat temu zmarł ks. Paweł 
Czaplewski (1877-1963), dzie-
kan Dekanatu Tczewskiego, 
Prezes Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu. 

• 25. rocznica probostwa ks. Piotra 
Wysgi w Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego, Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa. 

• 20. rocznica śmierci Janusza 
Pasierba (1929-1993), księdza, 
poety, wybitnego prozaika, pro-
motora kultury polskiej, profeso-
ra ATK, Honorowego Obywa-
tela Miasta Tczewa, a rok 2013 
ogłoszono – „Rokiem ks. prof. 
Janusza Pasierba”. 

• 15 lat temu (15 września 1998 r.) 
odbyła się konsekracja Kościoła 
NMP Matki Kościoła, u pro-
boszcza ks. S. Cieniewicza. 

•  15 lat temu zmarł Józef Milew-
ski (1914-1998), niestrudzony 
popularyzator Kociewia, regio-
nalista, doktor historii, animator 
kultury, autor ponad 100 prac. 

•  10 lat temu (7-8 czerwca 2003) 
w referendum europejskim 
wzięło udział ponad 58 % 
uprawnionych Polaków, za przy-
stąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej opowiedziało się ponad 
77% obywateli, od 1 maja 2004 r.
należymy do UE.

 JAN KULAS

W Tczewie i na Kociewiu
Rocznice roku 2013 Centrum Kultury i Sztuki zaprasza 

trzeby występów estradowych. Są 
wśród nich zarówno takie, które 
są już znane („Ballada o Baronie, 
Niedźwiedziu i Czarnej Helenie”, 
„Cieszyńska”), jak i takie, które 
znane dopiero będą (pieśń „Dam 
ci ptaszka” wykonywana przez 
Chór Męski im. Franka Szwaj-
carskiego, czy punkowo-skinowa 
„Glanki i pacyfki”). W Koncercie 
promującym album „Myśliwiec-
ka” znajdą się nie tylko utwory 
z płyty, ale również anegdoty, 
komentarze i wiersze napisane 
ze swoistą fi nezją i szczyptą po-
błażliwej ironii – oczywiście jak 
najpiękniejszą polszczyzną. Artu-
rowi Andrusowi towarzyszy czte-
rech muzyków:
WOJCIECH STEC – fortepian
ŁUKASZ POPRAWSKI – saksofon
ŁUKASZ BOROWIECKI – kontrabas
PAWEŁ ŻEJMO – perkusja

14 lutego (czwartek) 
godz. 18:00

Koncert walentynkowy 
– zespół „Dziewczyny”

Sala Widowiskowa CKiS
ul. Wyszyńskiego 10
Bilety: 30 zł

Zespół osiągnął liczne sukcesy m.in. 
dwukrotnie wygrał program Hit 
Generator, a piosenka „Cash box” 
została zakwalifikowana do Krajo-
wego Finału Eurowizji 2010 roku. 
Wojciech Mann napisał o zespole: 
„Dziewczyny wraz dopełniający-
mi grupę muzykami bawią się na 
swojej debiutanckiej płycie bluesem, 
jazzem, rock and rollem. Robią to na 
wysokim, profesjonalnym poziomie 
i z prawdziwym wdziękiem”.

Od 31 stycznia

Historia tczewskich browarów w Fabryce Sztuk

Zamkowej o numerach 
2/3 i 5/6 oraz budynek 
przy ul. Podgórnej 14.

Nie zabraknie tak-
że eksponatów powią-
zanych z tradycjami 
piwowarskimi. Będzie 
można zobaczyć różne 
rodzaje butelek z wy-
tłaczanym logiem oraz 
gryfem, porcelanowe 
zamknięcia i skrzynki, 
w których piwo prze-
wożono, i wiele innych. 
Dopełnienie wystawy stanowią 
archiwalia, plany, dokumenty i fo-
tografie pochodzące z Archiwum 
Państwowego w Gdańsku oraz 
Toruniu. To tylko niektóre atrak-
cje, które będą czekać na odwie-
dzających – pachnącą świeżymi 

szyszkami chmielu – wystawę hi-
storyczną „Browarnictwo w Tcze-
wie”. Ekspozycja będzie dostępna 
dla zwiedzających w Fabryce 
Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4, od 31 
stycznia do 30 lipca 2013 roku.

Wstęp wolny!

Fabryka Sztuk zaprasza na kolejną odsłonę z dziejów Tczewa. Wystawa historyczna 
„Browarnictwo w Tczewie” ukazuje początki i rozwój jednej z dawnych gałęzi gospo-
darczych naszego miasta. 
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