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W NUMERZETCZEW JAK Z BAJKI

Od połowy marca możemy podziwiać najnowszy tczewski mural – na ścianie szczyto-
wej bloku przy al. Zwycięstwa 3. Tczew wygląda na nim bajkowo i optymistycznie.

Koncepcję muralu przygotowała p. Agnieszka Cieśla z Wejherowa, która wygrała 
ubiegłoroczny konkurs ogłoszony przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. 
Mural, na zlecenie miasta, wykonała warszawska firma Good Looking Studio s.c.

Do zagospodarowania pozostała jeszcze jedna ściana...

	 W	Tczewie	pojawią	się		
autobusy elektryczne?

	 Inwestycje drogowe 	
–	co	nas	czeka	w	tym	roku

	 Oferta	tczewskich		
przedszkoli

	 „Czyste powietrze Tczewa”		
i	utylizacja azbestu 	
–	szansa	na	dofinansowanie

	 „Czytelniczy Ekspres”		
zajedzie	do	Tczewa

	 Konkurs	„Rowerem do pracy”

	 Ach te baby…	–	12	kwietnia	
na	węźle	transportowym
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XXVIII SESJA
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  
30 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  

im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i.	 część	pierwsza:
1.	 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	23	lutego	2017	r.
5.	 informacja	z	działalności	Prezydenta	miasta	Tczewa	za	marzec	2017	r.
6.	 informacja	z	interpelacji	zgłoszonych	przez	radnych	w	okresie	od	23	lutego	do	

29	marca	2017	r.
ii.	 część	druga:
7.	 informacja	z	realizacji	gminnego	Programu	Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	

Problemów	alkoholowych	i	narkomanii	w	2016	roku.
8.	 Sprawozdanie	za	2016	rok	z	realizacji	Programu	wspierania	rodzin	miasta	

Tczewa	na	lata	2015-2017.
9.	 informacja	z	przebiegu	„nieobozowej	akcji	zima	2017”.
10.	informacja	z	realizacji	zadań	statutowych	realizowanych	przez	TcSiR	w	2016	r.	
11.	informacja	z	realizacji	zadań	statutowych	realizowanych	przez	mBP,	cKiS	oraz	

Fabrykę	Sztuk	w	2016	r.	
12.	Sprawozdanie	z	wykonania	planu	pracy	Pracowni	edukacji	ekologicznej	za	rok	

2016	wraz	z	informacją	na	temat	selektywnej	zbiórki	odpadów	zorganizowanej	
w	szkołach.

13.	Sprawozdanie	z	przebiegu	akcji	zima	2016.
14.	Podjęcie	uchwał	w	sprawie:
14.1	 dostosowania	sieci	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	do	nowego	ustroju	

szkolnego	w	gminie	miejskiej	Tczew,
14.2	 określenia	kryteriów	naboru	do	szkół	podstawowych	prowadzonych	przez	gminę	

miejską	Tczew	dla	kandydatów	zamieszkałych	poza	obwodami	szkół	podstawo-
wych	oraz	dokumentów	niezbędnych	do	potwierdzenia	tych	kryteriów,

14.3	 realizacji	obowiązku	szkolnego	uczniów	klas	siódmych	Szkoły	Podstawowej	5		
w	Tczewie,	Szkoły	Podstawowej	nr	8	w	Tczewie,	Szkoły	Podstawowej	nr	10	z	Od-
działami	integracyjnymi	w	Tczewie,	Szkoły	Podstawowej	nr	11	w	Tczewie,	Szkoły	
Podstawowej	nr	12	w	Tczewie	w	latach	szkolnych	2017/2018-2019/2020,

14.4	 określenia	warunków	i	trybu	przyznawania	nagród	i	wyróżnień	za	osiągnięcie	
wysokich	wyników	sportowych	we	współzawodnictwie	międzynarodowym		
i	krajowym,

14.5	 przyjęcia	zasad	udzielania	i	rozliczenia	dotacji	celowej	na	dofinansowanie	
prac	związanych	z	usuwaniem	wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	gminy	
miejskiej	Tczew,	

14.6	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Tczewa,
14.7	 przyjęcia	programu	opieki	nad	zwierzętami	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	

bezdomności	zwierząt	na	terenie	gminy	miejskiej	Tczew,
14.8	 przyznania	dotacji	na	prace	konserwatorskie,	restauratorskie	i	roboty	bu-

dowlane	przy	zabytkach	wpisanych	do	rejestru,	znajdujących	się	na	terenie	
administracyjnym	miasta	Tczewa,

14.9	 wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	lokalu	mieszkalnego	(lokal	położony	przy	ul.	nowowiejskiej	12a	),

14.10	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	lokalu	mieszkalnego	(lokal	położony	przy	ul.	30	Stycznia	11),

14.11	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	lokalu	mieszkalnego	(lokal	położony	przy	al.	zwycięstwa	19),

14.12	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	żądania	zwrotu	bonifikaty	udzielonej	przy	
sprzedaży	lokalu	mieszkalnego	(lokal	położony	przy	ul.	Tetmajera	3),

14.13	zmiany	budżetu	miasta	na	2017	rok,
14.14	zmiany	uchwały	w	sprawie	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	miasta	Tczewa	

na	lata	2017-2030.
15.	zgłaszanie	interpelacji,	zapytań	oraz	wniosków.
16.	Wolne	wnioski,	informacje	oraz	oświadczenia	(podziękowania,	życzenia	itp.).

Ilu nas jest?
Na początku marca  br. w Tczewie zameldowane były 57 974 oso-
by, w tym 56 548 na pobyt stały i 1426 na pobyt czasowy. Od po-
czątku lutego przybyły 33 osoby.

12 kwietnia przy dworcu PKP

Ach te bAby… wielKAnocne
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki serdecznie zaprasza na przed-
świąteczny poczęstunek.
Aby podkreślić atmosferę zbliżających się Świat Wielkanocnych, 
wszystkich chętnych poczęstujemy babami wielkanocnymi. Za-
praszamy  w Wielką Środę, 12 kwietnia o godz. 15.00 na węzeł 
transportowy (plac między galerią handlową a dworcem PKP). 
Dzieciom rozdamy również nasiona rzeżuchy, aby do świąt zdą-
żyły samodzielnie wyhodować roślinki.
Będziemy czekać na tczewian i na podróżnych. Zapraszamy na 
słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę.

W związku z występującymi przypadkami zbycia nieruchomo-
ści nabytych od Gminy Miejskiej Tczew z zastosowaniem boni-
fikaty przed upływem okresu karencji (5 lub 10 lat od daty wyku-
pu), zarówno przez pierwotnych nabywców jak i osób im bliskich, 
które stały się właścicielami w wyniku darowizny,  Urząd Miejski  
w Tczewie przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2147), obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty po-
wstaje jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wyko-
rzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, 
przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej 
lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. 
Przypominamy także, iż funkcjonujące od kilkunastu lat uchwa-
ły Rady Miejskiej umożliwiały bezprzetargowe nabycie nieru-
chomości na preferencyjnych warunkach z zastosowaniem wyso-
kich bonifikat. 
Mając na uwadze malejące zainteresowanie nabyciem nierucho-
mości, informujemy, że Urząd Miejski w Tczewie podjął prace 
nad zmianą zapisów uchwały, polegające na zniesieniu bonifikat 
z końcem 2017 r.

wAżne dlA nAbywców 
gminnych nieruchomości
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Krótko
Prezydent Tczewa podpisał list in-
tencyjny w sprawie współpracy 
przy programie rozwoju elektro-
mobilności

Ministerstwo Rozwoju, Mi-
nisterstwo Energii oraz Pol-
ski Fundusz Rozwoju w poro-
zumieniu ze Związkiem Miast 
Polskich wystąpiły z inicjaty-
wą zachęcającą władze polskich 
miast i gmin do współpracy 
na rzecz tworzenia warunków 
do rozwoju branży elektromo-
bilności, zwłaszcza w zakresie 
rozwoju bezemisyjnego publicz-
nego transportu zbiorowego.
20 lutego w siedzibie Minister-
stwa Rozwoju włodarze 41 pol-
skich miast i gmin, podpisali list 
intencyjny dotyczący rozwoju 
elektromobilności. W imieniu 
samorządu miasta Tczewa, do-
kument podpisał prezydent Mi-
rosław Pobłocki. 
W projekcie uczestniczą te sa-
morządy, które zadeklarowały 
chęć współpracy z instytucjami 
rządowymi na rzecz tworzenia 
warunków do rozwoju branży 
elektromobilności oraz wpro-
wadzenia pojazdów elektrycz-
nych do komunikacji miejskiej. 
Sygnatariuszami listu są: Mini-
sterstwo Rozwoju i Finansów, 
Ministerstwo Energii, Polski 
Fundusz Rozwoju SA, Naro-
dowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej, Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju. Uroczystość odby-
ła się pod auspicjami Związku 
Miast Polskich.

w tczewie PojAwią się eleKtryczne Autobusy

Wierzymy, że rozwój bezemisyj-
nej motoryzacji przyczyni się do 
dynamicznego rozwoju polskiej 
gospodarki. Wierzymy, że upo-
wszechnienie samochodów i au-
tobusów elektrycznych pozwoli 
radykalnie poprawić jakość po-
wietrza w Polsce, a warunki ży-
cia Polaków będą się sukcesywnie 
zmieniać na bardziej ekologiczne  
i przyjazne dla zdrowia, m.in. 
poprzez rozwój elektrycznego 
transportu miejskiego – czytamy 
w liście intencyjnym.
– Już od pewnego czasu zasta-
nawiałem się nad wprowadze-
niem elektrycznego autobu-
su do obsługi Starego Miasta, 
ale myślę, że możemy pójść da-
lej, zwłaszcza, że ta forma ko-
munikacji będzie mogła liczyć 
na rządowe preferencje. W no-
wym przetargu na komunikację 
miejską, który ogłosimy w przy-
szłym roku, będziemy wyma-

gać, aby przewoźnik dyspono-
wał autobusami elektrycznymi 
– tłumaczy prezydent Miro-
sław Pobłocki. – Oczywiście 
nie chodzi o wymianę całego 
taboru, ale sukcesywne wpro-
wadzanie autobusów z napę-
dem elektrycznym. Potrzebna 
będzie także stacja doładowa-
nia pojazdów – o tym rozma-
wiamy z Energą. 
Program Elektromobi lno-
ści zaproponowany samorzą-
dom, ma na celu stworzenie 
warunków dla upowszechnia-
nia korzystania z pojazdów 
elektrycznych, w tym głównie 
zbiorowego transportu miej-
skiego. Jego efektem ma być 
m.in. ograniczenie zanieczysz-
czeń powietrza, obniżenie ha-
łasu oraz poprawa dostępno-
ści i komfortu komunikacji 
miejskiej.

M.M.

1 i 2 kwietnia po raz czwarty w 
Tczewie odbędzie się akcja „Week-
end za pół ceny. Rozsmakuj się w 
Metropolii”. 
 „Weekend za pół ceny odbę-
dzie się w ramach wspólnej 
akcji Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Wydarzenie jest otwarte dla 
wszystk ich, którzy oferują 
usługi gastronomiczne, ho-
telowe, kulturalne, sportowe, 
kosmetyczne, turystyczne itd. 
i są gotowi obniżyć ceny ofe-
rowanych produktów i usług  

	 Potrzebne mieszkania pracownicze
Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki spotkał się z przedstawicie-
lami kilku firm z terenu Tczewa 
i powiatu tczewskiego. W spot-
kaniu, które dotyczyło możliwo-
ści  budownictwa mieszkaniowe-
go przeznaczonego na wynajem, 
uczestniczył również Kazimierz 
Smoliński, wiceminister infra-
struktury. Przedsiębiorcy są za-
interesowani możliwością wy-
najmowania na terenie Tczewa  
mieszkań dla swoich pracowni-
ków, w tym dla kadry kierow-
niczej. Ze wstępnych deklaracji 
wynika, że poszczególne firmy 
potrzebują od kilku do nawet 200 
takich mieszkań (łączne zapotrze-
bowanie mogłoby wynieść nawet 
do 500 mieszkań, czyli ok. 10 bu-
dynków wielomieszkaniowych).
Minister Kazimierz Smoliński 
przedstawił prace rządowe nad 
zmianami ustaw mieszkanio-
wych. Obecnie rysują się dwie 
koncepcje:
– powołanie przez gminę spół-
ki celowej, która zajmowała-
by się budową i zarządzaniem 
mieszkaniami zakładowymi
– powołanie spółdzielni miesz-
kaniowej osób prawnych. Spół-
dzielnia, której udziałowcami 
byłyby zakłady pracy, zajmo-
wałaby się budową i wynajmo-
waniem mieszkań.
Uczestnicy spotkania uzgod-
nili, że kolejne spotkanie od-
będzie się, gdy pojawią się od-
powiednie projekty ustaw. 
Wówczas przygotowana zosta-
nie koncepcja funkcjonowania 
takiego systemu w Tczewie.

Prezydent Mirosław Pobłocki prezentuje list intencyjny

1 i 2 kwietnia

weeKend zA Pół ceny – rozsmAKuj się w tczewie

o  50  p ro c .  w  u s t a lonyc h 
dniach. Obniżka może doty-
czyć jedynie wybranych usług 
lub dań albo całej oferty (z za-
strzeżeniem, że wyłączony z 

promocji jest alkohol i arty-
kuły tytoniowe).

Ideą „Weekendu za pół ceny” 
jest zachęcenie mieszkańców do 

wyjścia z domów i skorzystania 
z bardzo atrakcyjnej tego dnia 
oferty usługodawców. Ci z kolei 
zyskują dzięki znacznie liczniej-
szej rzeszy klientów, którzy tego 
dnia odwiedzają lokal. Intere-
sująca oferta zapewne zachęci 
klientów do częstszego korzy-
stania z usług tczewskich re-
stauratorów i usługodawców.
Lista partnerów akcji oraz zapro-
ponowanych przez nich rabatów 
znajduje się na miejskiej stronie in-
ternetowej: www.wrotatczewa.pl

M.M.
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Tczewski Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji czeka spore dofinanso-
wanie. 

jak	poinformował	prezes	spółki,	mar-
cjusz	Fornalik,	zWiK	uzyska	w	najbliż-
szym	czasie	kilkanaście	milionów	zło-
tych	dofinansowania	na	inwestycje.

–	22	lutego	otrzymaliśmy	informację	z	
Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Śro-
dowiska	i	gospodarki	Wodnej	o	przyzna-
niu	nam	500	tys.	zł	na	budowę	monito-
ringu	sieci	wodociągowej	–	powiedział	
prezes	podczas	lutowej	sesji	Rady	miej-
skiej.	Taki	monitoring	pozwoli	znacz-
nie	szybciej	wychwytywać	ewentualne	
awarie	sieci,	a	tym	samym	szybciej	i	sku-
teczniej	je	naprawiać.	To	także	oznacza	
mniejsze	straty	wody	podczas	awarii.

Pozytywną	ocenę		narodowego	Fundu-
szu	Ochrony	Środowiska	otrzymał	także	
wniosek	zWiK	o	dofinansowanie	moder-
nizacji	całego	ciągu	technologicznego	
oczyszczalni	ścieków.	To	duża	inwesty-
cja,	szacowana	na	20	mln	zł,	a	dotacja	
może	sięgnąć	nawet	13	mln	zł.	

M.M.

Tczewscy radni zatwierdzili staw-
ki opłat za wodę i ścieki, które 
będą obowiązywać od 1 kwiet-
nia br.

uchwała	została	przyjęta	podczas	sesji	
Rady	miejskiej,	23	lutego	br.	Opłaty	nie-
znacznie	wzrosną,	ale	jak	przekonywał	
marcjusz	Fornalik,	prezes	zakładu	Wo-
dociagów	i	Kanalizacji	w	Tczewie,	śred-
nie	stawki	opłat	za	wodę	i	ścieki	w	Tcze-
wie	są	niższe	o	ok.	30	proc.	od	średnich	
cen	w	kraju.

Stawki	opłat	(netto)	za	wodę	wg	no-
wej	uchwały:
–	 gospodarstwa	domowe	i	sfera	pro-

dukcji	niematerialnej	–	3,24	zł/m3

–	 przemysł	spożywczy	–	4,31	zł/m3

–	 strefa	produkcji	materialnej	–	4,31	
zł/m3

–	 stała	opłata	abonamentowa	na	jed-
nego	odbiorcę	na	miesiąc:

•	 za	gotowość	qhnom	≤3,5	m3/h	–	
2,46	zł/odb./mies.

•	 za	 gotowość	 qhnom	 >3,5	 m3/h,	
<20,0	m3/h	–	51,51	zł/odb./mies.

•	 za	gotowość	qhnom	≥20,0	m3/h	–	
177,45	zł/odb./mies.

Wysokość	opłat	za	1	m3	ścieków	(wszyscy	
odbiorcy)	–	4,96	zł/m3

Uchwałę publikujemy na str. 17 .

W związku z kolejną edycją kon-
kursu, realizowanego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku, pn. Czyste Powietrze 
Pomorza, Gmina Miejska Tczew 
zaprasza do składania wniosków 
o dofinansowanie w ramach kon-
kursu „Czyste powietrze Tczewa 
2017”. 

Regulamin konkursu „Czyste 
powietrze Tczewa” oraz wnio-
sek wraz z załącznikami znaj-
dują się na stronie www.wro-
tatczewa.pl
Celem konkursu jest wyłonie-
nie spośród zgłoszonych zadań 
tych, których realizacja przy-
niesie najlepsze efekty ekolo-
giczne wyrażone wielkością 
uzyskanej redukcji emisji sub-
stancji szkodliwych do atmosfe-
ry, a następnie dofinansowanie 
ich realizacji w formie dota-
cji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku i ze 
środków budżetu Gminy Miej-
skiej Tczew.
Wn io s k i  n a l e ż y  s k ł a d a ć  
w Urzędzie Miejskim w Tcze-
wie w terminie do 28.04.2017 
roku (do godziny 14.00) 
Do konkursu mogą zostać 
zgłoszone zadania dotyczą-
ce modernizacji źródeł ciepła, 
poprzez likwidację (przez co 
rozumie się fizyczny demontaż) 
kotłów opalanych węglem lub 
koksem i zastąpieniu ich jed-
nym z poniższych rozwiązań:
– kotłami opalanymi gazem 

lub olejem opałowym,
– źródłami ciepła wykorzy-

stującymi odnawialne źród-
ła energii (pompy ciepła),

– podłączeniem do sieci cie-
płowniczej.

Zadania mogą dotyczyć źró-
deł ciepła zasilających budynki 
zlokalizowane na terenie mia-
sta Tczewa:

Konkurs i szansa na dofinansowanie

CZySTE POWIETRZE TCZEWA 2017

– jednorodzinne, stanowiące 
własność osób fizycznych, 

– wielorodzinne, w których 
f unkc jonują  wspólnot y 
mieszkaniowe,

– wielorodzinne stanowiące 
własność Gminy Miejskiej 
Tczew.

Do konkursu mogą być zgła-
szane tylko zadania nierozpo-
częte, dla których została wy-
konana aktualna dokumentacja 
fotograficzna stanu istniejące-
go, przedstawiająca źródło cie-
pła przed modernizacją.
Dofinansowaniem objęte zo-
sta ną w ydatk i poniesione 
przez Wnioskodawcę na:
1. zakup oraz montaż nowych: 
– kotłów opalanych gazem lub 

olejem opałowym,
– pomp ciepła,
– węzłów cieplnych z przyłą-

czami;
2. wykonanie instalacji we-

wnętrznej c.o. i c.w.u. (za-
kup i montaż elementów in-
stalacji).

Wnioskodawca po zakończe-
niu inwestycji rozlicza się z wy-
konania zadania, przedkładając 
rachunki lub faktury dokumen-
tujące poniesione wydatki. 
Ponieważ Gmina Miejska 
Tczew ubiega się o dofinanso-

wanie zadania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gda ńsk u ( W FOŚIGW  
w Gdańsku) – dotacją obję-
te zostaną tylko udokumen-
towane wydatki poniesione 
przez Wnioskodawców w ter-
minie po opublikowaniu wy-
ników konkursu ogłoszonego 
przez WFOŚIGW w Gdań-
sk u .  O w y n ik u konk u r su 
Gmina Miejska Tczew powia-
domi Wnioskodawców pisem-
nie po opublikowaniu wyniku 
przez WFOŚIGW w Gdań-
sku. Wyniki zostaną opubli-
kowane w terminie po 1 lipca 
2017 roku.
Wnioskodawca ubiegający się 
o dofinansowanie zobowiąza-
ny jest zlikwidować wszystkie 
źródła ciepła opalane węglem 
lub koksem w miejscu realiza-
cji zadania.
W przypadku gdy wniosko-
dawcą jest wspólnota miesz-
kaniowa oznacza to l ikwi-
d ac j ę  w s z y s t k ic h  p ie ców  
w budynku, w którym funk-
cjonuje wspólnota. W przy-
padku wnioskodawcy indy-
widualnego, będącego częścią 
wspólnoty mieszkaniowej, li-
kwidacji podlega(ją) źródło(a) 
ciepła w lokalu, którego wnio-
sek dotyczy. 

Kontakt:

Ewa Banaszak – Wydział Spraw Komunalnych, 58 775 94 74, banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski – Wydział Rozwoju Miasta, 58 775 94 13, gockowski@um.tczew.pl

stawki opłat za wodę  
i ścieki – od 1 kwietnia

zwiK sięga po dotacje
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Remont ul. Gdańskiej i Jedności 
Narodu oraz Pułaskiego to naj-
większe tegoroczne inwestycje 
drogowe w Tczewie.

Do końca marca ogłoszony zo-
stanie przetarg na wykonanie II 
etapu przebudowy ul. Jednoś-
ci Narodu oraz fragmentu ul. 
Gdańskiej. To najkosztowniejsza 
pozycja w budżecie inwestycyj-
nym Tczewa na 2017 r. Jej koszt 
oszacowano na 12 mln zł. 
Pierwszy etap remontu ul. Jed-
ności Narodu przeprowadzony 
został w ubiegłym roku. Do wy-
konania pozostał jeszcze 350–
metrowy odcinek od strony ul. 
Gdańskiej.  Władze miasta za-
planowały również remont całej 
ulicy Gdańskiej, ale ze względu 
na wielkość, koszty zadania oraz 
uciążliwość , jaką przebudowa 
oznacza dla komunikacji w mie-
ście, postanowiono podzielić tę 
inwestycje na kilka etapów. Po-
czątek mieliśmy już w ubiegłym 
roku, gdy przebudowane zostało 
rondo u zbiegu ul. 1 Maja i wia-
duktów. W tym roku wyremon-
towany ma zostać  640–metro-
wy fragment – od skrzyżowania 
z al. Solidarności do skrzyżo-
wania z ul. Jedności Narodu  
i jeszcze nieco dalej (do wysoko-
ści sklepu HSI). Inwestycja bę-
dzie kompleksowa, co oznacza 
nie tylko remont nawierzchni  
i chodników, ale też przebudo-
wę instalacji podziemnych, nowe 

jedności narodu, gdańska, Pułaskiego…

nowe inwestycje drogowe już wKrótce

oświetlenie i budowę ścieżki ro-
werowej. M.in. budowa ścież-
ki dla cyklistów spowoduje, że 
jezdnia będzie węższa  niż do 
tej pory – jej planowana szero-
kość – 7 m spełnia jednak normy 
dla tego typu ulic. Przebudowa-
ne zostanie również skrzyżowa-
nie z ul. Sadową.
Jak  podkreśla Wojciech Rytlew-
ski z Miejskiego Zarządu Dróg, 
inwestycję wspierają firmy GPEC 
Tczew, Energa i PGNiG, które na 
własny koszt wymienią instalacje 
podziemne. 
Również w tym roku zrealizowa-
ny zostanie pierwszy etap prze-
budowy ul. Pułaskiego. Remon-
towany będzie odcinek ok. 250 
m – od skrzyżowania z ul. Czy-

żykowską do skrzyżowania  z ul. 
ul. H. Dąbrowskiego. 
Tegoroczne plany miasta doty-
czące inwestycji drogowych to 
również:

– budowa drogi dojazdowej  
do firmy Koral (ok. 380 m) 

– budowa bądź przebudowa 
ścieżek rowerowych  
– al. Zwycięstwa, ul. A. Kra-
jowej, ul. W. Polskiego  
– łącznie  ponad 2,6 km

– remonty chodników (m.in. 
ul. Obr. Westerplatte, ul. 
Bałdowska, ul. Jagiełły)

– Wiślana Trasa Rowerowa  
(I etap).

M.M.

W tym roku zrealizowany zostanie II etap przebudowy ul. Jedności 
Narodu

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku ogłosił konkurs pod 
nazwą „Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu wo-
jewództwa pomorskiego (edycja 
2017)”.
Prezydent Miasta Tczewa za-
mierza wystąpić z wnioskiem  
o przyznanie dofinansowania na 
usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest 
pochodzący z budynków miesz-
kalnych zlokalizowanych na te-
renie miasta Tczewa.
Osoby które planują w bieżącym 
roku usuwać wyroby zawierają-
ce azbest, mogą składać wnio-

utylizAcjA Azbestu – złóż wnioseK o dofinAnsowAnie

Chociaż to dopiero początek ka-
lendarzowej wiosny, Straż Miej-
ska przypomina o konieczności 
uporządkowania swojego oto-
czenia.
– Prace porządkowe właści-
cieli, użytkowników, osób po-
siadających n ieruchomość  
w zarządzie, a także innych 
podmiotów administrujących 
nieruchomościami nie kończą 
się na drzwiach wejściowych 
do budynku, lecz sięgają nie-
co dalej, ponieważ odpowiada-
ją oni także za stan nawierzch-
ni chodników przylegających 
bezpośrednio do posesji i po-
rządek w obrębie nieruchomości 
– przypomina Monika Fabich  
z tczewskiej Straży Miejskiej.  
– Dbanie o czystość i porzą-
dek w naszym mieście to rów-
nież jedno z wielu zadań, ja-
kim zajmuje się Straż Miejska, 
szczególnie w okresie wiosen-
nym. Funkcjonariusze kontro-
lują czystość skwerów, chodni-
ków, zieleńców oraz egzekwują 
od właścicieli i zarządców ich 
sprzątanie ze śmieci oraz su-
chych liści, które pozostały po 
okresie jesienno-zimowym na 
podstawie odpowiednich prze-
pisów prawa, w tym Ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach z 13 wrześ-
nia 1996 roku, uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Tczewa 
oraz Kodeksu Wykroczeń.

ski o dofinansowanie w termi-
nie do 31.03.2017 r. 

Wnioski dostępne są na stro-
nie www.wrotatczewa.pl oraz 
w siedzibie tutejszego urzędu 
w Wydziale Spraw Komunal-
nych i Inwestycji (pok.42).

R ada Mie jsk a w Tcz ew ie  
w grudniu 2016 roku przyjęła 
do realizacji „Program usuwa-
nia wyrobów zawierających az-
best z terenu Miasta Tczewa na 
lata 2016-2032”. Głównym ce-
lem Programu jest zaplanowa-
nie usunięcia wyrobów azbesto-
wych z terenu Miasta Tczewa 
i ich bezpieczne unieszkodli-
wienie. Na podstawie danych 

zgromadzonych podczas in-
wentaryzacji oszacowano, iż po-
wierzchnia pokryć dachowych 
wykonanych z płyt azbestowo-
cementowych wynosi 44 063 m2 
(490 Mg), a pokrycia azbesto-
wo-cementowe wykonane są z 
płyt płaskich i falistych. 

Proces usuwania wyrobów za-
wierających azbest powinien być 
zakończony do końca 2032 r. Za 
usunięcie wyrobów azbesto-
wych odpowiedzialni są właś-
ciciele i użytkownicy obiektów, 
w których wykorzystywane są 
wyroby azbestowe. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Gdańsku wraz z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
realizuje program pod nazwą 
„Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu wojewódz-
twa pomorskiego”. 
Beneficjentem programu są jed-
nostki samorządu terytorialne-
go województwa pomorskie-
go. Realizacja przedsięwzięcia 
odbywa się na terenie gminy,  
w której została przeprowa-
dzona inwentar yzacja w y-
robów zawierających azbest,  
a także posiadającej opracowa-
ny i uchwalony program usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest. 

wiosenne porządki – 
zadbajmy o teren wokół posesji
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Uroczystości rozpoczęły się obok 
tablicy pamiątkowej przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. O historii 
tego miejsca przypomniał Krzysz-
tof Korda, dyrektor MBP. W bu-
dynku dzisiejszej miejskiej książni-
cy, w okresie stalinowskim mieścił 
się areszt Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa, w którym prze-
trzymywano i torturowano człon-
ków konspiracyjnych organiza-
cji niepodległościowych oraz inne 
osoby aresztowane z powodów po-
litycznych. Pod tablicą przypomi-
nająca o tych wydarzeniach złożo-
no wiązanki kwiatów.
Następnie uczestnicy uroczysto-
ści przeszli obok Ronda Żołnie-
rzy Wyklętych do Pomnika Ofiar 
Stalinizmu w Parku Miejskim. 
W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele samorządu mia-
sta i powiatu, instytucji, harce-
rze, młodzież szkolna, komba-
tanci, mieszkańcy Tczewa. 
O Żołnierzach Wyklętych oraz 
historii tego stosunkowo nowe-
go święta (ustanowione zostało  
w 2011 r.) przypomniał Krzysz-
tof Korda, prowadzący uroczy-
stość. To święto jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej kon-
spiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycz-
nej i przywiązania do tradycji 

TCZEWIANIE W hOłdZIE ŻOłNIERZOM WyKlęTyM
Mieszkańcy Tczewa uczestniczy-
li w uroczystościach patriotycz-
no-religijnych zorganizowanych  
w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. 

patriotycznych, za krew przela-
ną w obronie Ojczyzny. – Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” to także wyraz 
hołdu licznym społecznościom 
lokalnym, których patriotyzm  
i stała gotowość ofiar na rzecz idei 
niepodległościowej pozwoliły na 
kontynuację oporu na długie lata 
– powiedział K. Korda. – Data  
1 marca została wybrana nieprzy-
padkowo – tego dnia w 1951 r. 

zostali zamordowani przywód-
cy konspiracyjnego zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. 
Inicjatywę ustawodawczą w za-
kresie uchwalenia nowego świę-
ta podjął w 2010 roku prezydent 
Lech Kaczyński, a ustawę pod-
pisał prezydent Bronisław Ko-
morowski.
O potrzebie upamiętnienia Żoł-
nierzy Wyklętych mówili rów-
nież Edmund Pek, przewod-

niczący Konwentu Organizacji 
Kombatanckich . Za Żołnierzy 
Wyklętych modlił się, wraz z ze-
branymi na uroczystości, ks. dzie-
kan Krzysztof Stoltmann.
Pod Pomnikiem Ofiar Stalini-
zmu złożono kwiaty i zapalo-
no znicze.
Organizatorem uroczystości był 
prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki.

M.M.

Kwiaty pod pomnikiem złożyła m.in. delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

Wanda Merdasińska po-
chodzi z znanej i sza-

nowanej tczewskiej rodziny. 
26 lutego 2017 r. ukończyła 
105 lat życia. Obecnie mieszka  
w Zielonej Górze. W Tczewie  
w okresie międzywojennym 
ukończyła gimnazjum żeńskie  
i po uzyskaniu kwalif ikacji 
uczyła w szkole publicznej na 
Nowym Mieście. Jej wielką pa-
sją było harcerstwo.
Rodzina Merdasińskich zalicza 
się do najbardziej znanych i sza-
nowanych rodzin w Tczewie. Po-
czątki jej rodu sięgają Wielkopol-
ski minionych wieków. W XIX 
wieku małżonkowie Józef i Sta-
nisława Merdasińscy „za chle-
bem” wyemigrowali do Nadre-
nii/Westfalii. Pan Józef pracował 
jako górnik. W ich rodzinie wy-

wanda donarska/merdasińska skończyła 105 lat

hArcerKA i nAuczycielKA międzywojennego tczewA
chowywało się 5 córek (w tym 
Wanda) i trzech synów. W ro-
dzinie Merdasińskich kultywo-
wano tradycje patriotyczne. Sko-
ro tylko usłyszano o powstaniu 
Polski z końcem 1918 roku, po-
stanowiono wrócić do Ojczyzny. 
W 1919 roku rodzina Merdasiń-
skich na stałe osiadła w Tczewie. 
Córka Wanda miała wtedy zale-
dwie 7 lat.
W Tczewie Wanda Merdasiń-
ska uczyła się w szkole polskiej 
przy ul. Czyżykowskiej. Na-
stępnie uczyła się w miejsco-
wym Humanistycznym Gim-
nazjum Żeńskim. W 1933 roku 
zdała maturę. Kolejno ukończy-
ła Wyższy Kurs Nauczycielski  
w Toruniu, co dało jej kwalifi-
kacje nauczycielki języka pol-
skiego. Wiosną 1935 roku pani 

Wanda została nauczycielką  
w Tczewie w szkole publicznej 
na tzw. Nowym Mieście. Rów-
nolegle rozwijała swoje pasję 
harcerskie. Dosłużyła się stopnia 
podharcmistrza. W 1936 roku 
została zastępcą komendant-
ki Hufca Żeńskiego w Tczewie. 
W 1939 r. Wanda Merdasińska 
zgłosiła się do służby w obro-
nie ojczyzny. W okresie okupa-
cji brała udział w tajnym naucza-
niu. W tym czasie wyszła za mąż 
za rolnika Wacława Donarskie-
go. Po zakończeniu wojny, blisko 
pół wieku uczyła języka ojczy-
stego w szkolnictwie powszech-
nym na Ziemi Toruńskiej.
Prezydent Zielonej Góry Janusz 
Kubicki i kierownik USC To-
masz Brzóska w miejskim ratu-
szu zorganizowali (25.02.2017) 

uroczystą galę 105. urodzin 
Wandy Donarskiej/Merdasiń-
skiej. W pięknej uroczystości 
uczestniczyło czworo miesz-
kańców Tczewa. W okolicznoś-
ciowym wywiadzie dla „Gazety 
Lubuskiej” pani Wanda przy-
wołała rodzinny Tczew. Pod-
kreśliła, że miała wspaniałych  
i mądrych rodziców. Powiedzia-
ła też o sobie, że była nauczyciel-
ką i harcerską. Cały też czas prze-
strzega zasady abstynencji.       
Niżej podpisany miał zaszczyt 
uczestniczyć w 105. urodzinach 
Pani Wandy. Po złożeniu  ży-
czeń, przekazał jej zaproszenie 
do odwiedzin rodzinnego Tcze-
wa. Realizacja zaproszenia bę-
dzie zależała od zdrowia i sił fi-
zycznych Pani Wandy.   

Jan Kulas
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Nasze tenisowe mistrzynie – da-
ria Górska i Weronika Ewald ode-
brały gratulacje od prezydenta 
Tczewa oraz radnych.
Daria Górska i  Weronika 
Ewald są uczennicami Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Tczewie  
i  św ietnymi ten isistkami.  
W Halowych Mistrzostwach 
Polski Skrzatów w tenisie, któ-
re odbyły się w Lublińcu koło 
Częstochowy, tczewianki wy-
walczyły 4 medale. Daria Gór-
ska zdobyła dwa tytuły Mi-
strzyni Polsk i zw yciężając  
w grze pojedynczej i podwójnej. 
Weronika zdobyła brąz w sin-
glu i srebro w deblu. W zawo-
dach brało udział 112 dziewcząt 
i chłopców z całej Polski.
Kolejne sukcesy tczewian-
ki odniosły w Tallinie (Esto-

Prezydent Tczewa  i przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali 
utalentowanym tenisistkom

nia). W eliminacjach Druży-
nowych Mistrzostw Europy 
do lat 12 w tenisie tczewian-
ki wraz z Malwiną Rowiń-

ską (Warszawa) reprezentując 
Polskę awansowały do roz-
grywek finałowych zajmując 
2 miejsce.

W lutym, Daria i Weronika, 
wchodząc w skład reprezen-
tacji Polski, zajęły 6 miejsce  
w rozgrywanym w Sunderlan-
dzie (Anglia) finale Drużyno-
wych Mistrzostw Europy Win-
ter Cups by Head. 
Podczas lutowej sesji Rady 
Miejskiej, w imieniu Samo-
rządu Miasta Tczewa gratu-
lacje dziewczętom złożył pre-
zydent Tczewa Mirosława 
Pobłocki oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Mirosław 
Augustyn. 
– Serdecznie gratulujemy dziew-
czynom, całemu sztabowi tre-
nerskiemu, a szczególnie naszym 
tczewskim trenerom Rafałowi 
i Arkadiuszowi Górskim – po-
wiedział M. Augustyn.

M.M.

17 lutego Szkoła Podstawowa nr 
11 im. Mikołaja Kopernika ob-
chodziła Jubileusz 45-lecia ist-
nienia.
Z tej okazji w kościele św. Józe-
fa odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji społeczności szkol-
nej. Obchody rozpoczęły się 
uroczystą akademią, którą po-
prowadził Marek Trzciński – 
dyrektor SP nr 11 oraz Lucjan 
Wojcieszak były wicedyrek-
tor szkoły.
– Spotykamy się dzisiaj na 45 ju-
bileuszu szkoły, nazywanym sza-
firowym – mówił dyrektor szko-
ły Marek Trzciński. – Szkołę 
mogę porównać do spółk i,  
w której występują aktywa  
i pasywa. Szkoła ta pasywa ma 
średnie, bo to 45-letni budynek 
szkoły, który potrzebuje cią-
głych remontów i napraw. Ale 
występują też plusy, bo są do-
brze wyposażone klasy dydak-
tyczne, mamy boisko i lodowi-
sko. Aktywa to profesjonalna 
i dobrze współpracująca kadra 
nauczycieli i pracowników tej 
szkoły. Jest bardzo dobra atmo-
sfera pracy. Do tej szkoły ucz-
niowie chodzą chętnie, tutaj 
rozwijają swoje zainteresowania 
i pasje. Mocny atut to efektyw-
ność naszej pracy, przejawiająca 
się w wynikach sprawdzianów 
klas 3 i klas 6 – byliśmy powy-

45 lAT SZKOły POdSTAWOWEJ NR 11

żej średniej w województwie.  
W konkursach przedmiotowych 
lokalnych, wojewódzkich, ogól-
nopolskich uczniowie plasują 
się na wysokich miejscach. Sil-
nym aktywem jest wypracowa-
na przez 45 lat marka tej szkoły, 
nigdy nie mieliśmy problemów 
z naborem. Zapraszaliśmy na 
spotkania wielu ciekawych lu-
dzi. Był tutaj laureat Nagrody 
Nobla, były prezydent Polski, 
wiceminister, biskup pelpliń-
ski, znani sportowcy, np. Kazi-
mierz Zimny, podróżnicy, mu-
zycy – Grażyna Łobaszewska  
i Adam Wendt, fotograficy.
Jak na urodziny przystało… 
były kwiaty, życzenia, prezen-
ty i wspomnienia. 

– Mało, która szkoła może się 
pochwalić takim dorobkiem i 
takimi absolwentami – powie-
dział prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki. – Walorem tej 
szkoły jest to, że ma swoją re-
nomę, „jedenastka” w klasyfi-
kacji szkół zawsze jest w czo-
łówce. To zasługa wszystkich 
nauczycieli, pracowników ad-
ministracyjnych, dyrekcji, ale 
to też jest wyzwanie na przy-
szłość – jak się postawiło wy-
soko poprzeczkę, to nie wol-
no jej obniżać. Życzę Wam 
wszystkim sukcesów na kolej-
ne 45 lat. Dziękuję dyrektoro-
wi, wszystkim nauczycielom, 
pracownikom administracyj-
nym i uczniom. 

Prezydent Tczewa przyznał  
3 nagrody za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, otrzy-
mali je: Marek Trzciński, Ewa 
Czapiewska i Halina Strze-
czewska.
Kolejnym punktem była pre-
zentacja multimedialna, która 
przedstawiała najważniejsze wy-
darzenia z poprzednich jubileu-
szy. Zobrazowanie w zabawny 
sposób poszczególnych imprez 
dostarczyło wszystkim gościom 
wielu wzruszeń i wzbudziło wie-
le wspomnień. Przywołano rów-
nież byłych dyrektorów: Fran-
ciszka Drelicha (1972–1982), 
Kazimierza Krefta (1982–1991), 
Grzegorza Tydę (1991–1995).
Po prezentacji odbył się występ 
kabaretu, z udziałem dyrektora, 
nauczycieli szkoły oraz uczniów 
– z przymrużeniem oka wspo-
minano dawne czasy.
W uroczystości wzięły udział 
władze miasta, radni miejscy, 
duchowieństwo, przedstawiciele 
Delegatury Kuratorium Oświa-
ty, przedstawiciel związków za-
wodowych, dyrektorzy tczew-
skich szkół i przedszkoli, były 
dyrektor szkoły oraz wicedyrek-
torowie, obecni i emerytowani, 
wieloletni nauczyciele i pracow-
nicy administracyjni, uczniowie 
oraz przedstawiciele mediów.

M.l.

Podczas jubileuszu „jedenastki” bawili się uczniowie i nauczyciele
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S T R A Ż  M I E J S K A  
W  T C Z E W I E

Jak opiekować się czworonożnym przyjacie-
lem i jak zachować się w kontakcie z agresyw-
nym psem dowiedziały się dzieci z SP 11 pod-
czas zajęć ze Strażą Miejską.
W Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie 
odbyły się zajęcia z najmłodszymi ucznia-
mi szkolnej społeczności. Pogadanka mia-
ła na celu uświadomienie maluchom, że 
posiadanie psa to nie tylko zabawa, dużo 
radości, ale również obowiązek oraz wiel-
ka odpowiedzialność. Dzieci bardzo chęt-
nie odpowiadały na pytania i przytaczały 
przykłady, kiedy pies jest wrogiem, a kie-
dy przyjacielem człowieka (psy tropiące, 
pies przewodnik niewidomego, psy poma-
gające w terapii chorym dzieciom – dogo-
terapia, pies pilnujący domu). Podczas roz-
mowy wytłumaczono najmłodszym, że nie 
można znęcać się nad zwierzętami, draż-
nić, bić i rzucać w nie kamieniami. Przy-
pomniano, jak należy zachować się wobec 
nieznanego zwierzęcia oraz przedstawiono 
sposoby obronne w przypadku psiej agre-

Pies przyjaciel czy wróg – wiem, jak postępować

Strażnicy miejscy kontynuują w rejonie osied-
la Staszica, rozpoczętą już w zeszłym roku, ak-
cję informacyjną dotyczącą szkodliwości spa-
lania odpadów. 
Ważnym elementem jest prowadzenie dzia-
łań profilaktyczno– edukacyjnych w tym 
zakresie, ponieważ wydzielający się pod-
czas spalania śmieci trujący dym zawiera 
szkodliwe, zarówno dla ludzi, jak i środo-
wiska związki chemiczne. Dlatego funkcjo-
nariusze pozostawiali ulotki w skrzynkach 
pocztowych oraz w placówkach handlo-
wo–usługowych prowadzących działalność  
w tym rejonie. Niestety pomimo nieustan-
nych apeli, wciąż nie brakuje osób, któ-
re skłonne są wrzucać do domowych pie-
ców plastikowe butelki, foliowe torby , stare 
ubrania czy buty . Każdy kto nie stosuje się 
do obowiązujących przepisów, musi liczyć 
się z konsekwencjami . Artykuł 191 Usta-
wy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że 
kto termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalarnią od-
padów, podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Strażnik miejski może wypisać mandat 
od 20 do 500 zł. Mundurowi, na podstawie 
upoważnienia prezydenta Tczewa, w opar-
ciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środo-
wiska uprawnieni są do wstępu przez całą 
dobę na teren nieruchomości, na której pro-
wadzona jest działalność gospodarcza oraz 
od 6.00-22.00 na pozostały teren – w celu 
przeprowadzenia kontroli. Ponadto próba 

W lutym 2017r. tczewska Straż Miejska odno-
towała 894 interwencje, w tym 387 zgłoszo-
nych przez mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 145 – od operatorów monitoringu, 
101 zgłoszonych przez dyżurnych Komendy 
Powiatowej Policji w Tczewie oraz 261 – to in-
terwencje własne strażników.
• Przewieziono 14 osób z upojeniem alko-
holowym: 2 – do miejsca zamieszkania, 7 – 
do ogrzewalni w Tczewie, 2 – do policyjnej 
izby zatrzymań, 1 – do szpitala dla nerwowo 
i psychicznie chorych w Starogardzie Gd., 
1- do MOPS w Tczewie, 1 – do ośrodka dla 
bezdomnych „Prometeusz” w Gdańsku.
• Przeprowadzono 76 wspólnych patroli  
z funkcjonariuszami KPP.
• Dzielnicowi strażnicy miejscy działają-
cy na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym 
podjęli 52 interwencje własne oraz 39 zle-
conych, nałożyli 19 mandatów karnych 
na łącznie 1450 zł, wystawili 11 wezwań 
dla sprawców wykroczeń drogowych oraz  
8 osób pouczyli. 
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zato-
rza dzielnicowi podjęli 8 interwencji włas-
nych oraz 47 zleconych, nałożyli 3 mandaty 
karne na łącznie 200 zł, wystawili 28 we-
zwań dla sprawców wykroczeń oraz 3 oso-
by pouczyli. 
Na terenie Starego Miasta i Czyżykowa 
dzielnicowi podjęli 43 interwencje włas-
ne oraz 100 zleconych, nałożyli 15 manda-
tów karnych na łącznie 1050 zł, wystawili 
35 wezwań dla sprawców wykroczeń oraz 
18 osób pouczyli. 
Interwencje dzielnicowych dotyczą głów-
nie spraw porządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.
• W 2 placówkach przeprowadzono kontrole 
dotyczące posiadania umów na wywóz od-
padów stałych. Nałożono 1 mandat karny.
• Do Komendy Powiatowej Policji przekaza-
no materiały z monitoringu dotyczące: koli-
zji drogowych (7, 14.02), kradzieży pieniędzy 
(13.02) , kradzieży mienia (14, 16.02), kra-
dzieży roweru (23.02), wypadku (27.02).
• Przeprowadzono działania dotyczące eg-
zekwowania od właścicieli psów niezgodne-
go z przepisami wyprowadzania czworono-
gów i sprzątania po nich. Przeprowadzono 
15 interwencji. Nałożono 1 mandat kar-
ny (100 zł) za niezgodne z przepisami wy-
prowadzanie psów oraz 2 mandaty karne 
z niesprzątanie po psach (łącznie 150 zł). 
Pouczono 4 osoby. 3-krotnie zgłoszono do 
schroniska informację o psach bez opieki.

sji. Dzieci przećwiczyły postawy minima-
lizujące skutki ataku psa: „żółwik”, „drze-
wo”. Maluchom posiadającym czworonoga 
w domu, strażniczka, przypominała o obo-
wiązku utrzymania czystości po swoim 
pupilu .Podkreśliła, że dbałość o estety-
kę środowiska w przestrzeni publicznej ma 
ogromne znaczenie dla wszystkich miesz-
kańców. Pamiętajmy,przyjemność wyni-
kająca z posiadania czworonożnego przy-
jaciela nie może stanowić utrudnienia dla 
innych osób.

Palisz śmieci – płacisz zdrowiem swoim i innych

niewpuszczenia upoważnionych do kon-
troli strażników na teren posesji też może 
skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Ko-
deksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 
553 z późn. zmianami) mówi bowiem, że 
kto osobie uprawnionej do przeprowadze-
nia kontroli w zakresie ochrony środowiska 
lub osobie przybranej jej do pomocy uda-
remnia lub utrudnia wykonanie czynności 
służbowej, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat trzech.  
Zwracamy się również z prośbą do wszyst-
kich mieszkańców o zgłaszanie do Straży 
Miejskiej pod bezpłatny numer tel.: 986 
przypadków spalania odpadów w domo-
wych piecach.

straż miejska w lutym
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Jak co roku Ministerstwo Kul-
tury i dziedzictwa Narodowego 
ogłosiło wyniki programu „Pro-
mocja Czytelnictwa”. Kolejny raz 
poziom był bardzo wysoki. Wśród 
szczęśliwców znalazło się 5 książ-
nic z województwa pomorskiego, 
w tym Miejska Biblioteka Publicz-
na w Tczewie (dofinansowanie w 
wysokości 23.800 zł).

Instytucja zyskała uznanie dzię-
ki projektowi „Czytelniczy Eks-
pres”, który rusza już w marcu. 
Warto choć w kilku słowach na-
pisać o tym ,czym jest to przed-
sięwzięcie. 

– „Czytelniczy Ekspres” to pro-
jekt nawiązujący do bogatej hi-
storii Tczewa, miasta kolejarzy 
– tłumaczy Krzysztof Korda, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. – Korzystając z na-
szej kolejarskiej tradycji, chcąc 
promować czytelnictwo, prze-
kształcimy naszą bibliotekę  
w lokomotywę, ciągnącą 4 wa-
gony: przygodę, porady, kry-
minał oraz fantastykę. Przez 
cały 2017 rok odbywać się będą 
spotkania z pisarzami, wpisu-
jącymi się w tematykę poszcze-
gólnych wagonów. Łącznie zo-
stanie przeprowadzonych 25 

Projekt biblioteki dofinansowany przez Ministerstwo

„CZyTElNICZy EKSPRES” – RUSZA W MARCU!

spotkań i lekcji bibliotecznych, 
z czego 8 dla dorosłych miesz-
kańców Tczewa, a pozosta-
łe skierowane będą dla dzieci. 
Młodsi czytelnicy, w wieku od 
7 do 12 lat, będą mogli wziąć 
udział już w marcu w akcji pt. 
„Bilet po książkę”, promującą 
czytelnictwo.
Pierwszy wagon, zatytułowa-
ny „Przygoda”, rusza w kwiet-
niu 2017 roku. Gościć w nim 
będą zapraszani przez tczew-
ską książnicę autorzy związani 
głównie z książką podróżniczą, 
którzy opowiedzą naszym czy-
telnikom o swoich wyprawach, 
zachęcając ich tym samym do 
dalszych podróży przy pomocy 
literatury. W jego ramach, już 
3 czerwca, zorganizowana zo-
stanie również impreza zatytu-

łowana „Nocny Kurs”, wpisana 
w program tczewskich obcho-
dów ogólnopolskiej akcji „Noc 
Bibliotek”. Jedną z wielu atrak-
cji tego wydarzenia będzie głoś-
ne czytanie fragmentów „Sztuki 
kochania” Owidiusza, z oka-
zji 2000. rocznicy śmierci au-
tora. O niezapomniane prze-
życia zadbają aktorzy ze studia 
„Accantus”.

Drugi  wagon,  zat y tułowa-
ny „Porady”, będzie obejmo-
wał swoją tematyką szeroko 
rozumiane poradniki. Swoich 
pierwszych gości przyjmie już 
w maju. 

Do trzeciego z wagonów, za-
tytułowanego  „Fantastyka” 
mieszkańcy Tczewa zostaną 
zaproszeni już w czerwcu 2017 

roku. Poza spotkaniami z auto-
rami, którzy opowiedzą o zamy-
kaniu świata fantastyki w sło-
wach, zorganizowane zostaną 
również przedsięwzięcia towa-
rzyszące. Jednym z nich będzie 
gra miejska. 
Ostatni, czwarty wagon, zaty-
tułowany „Kryminał”, otwo-
rzy swoje podwoje we wrześniu 
2017 roku. W jego ramach za-
proszeni zostaną autorzy kry-
minałów. Dla tych ostatnich 
zostaną przygotowane specjal-
ne zajęcia, podczas których 
będą mogli rozwikłać zagad-
ki detektywistyczne, podobnie 
jak bohaterowie ich ulubionych 
książek.
– Na pożegnanie „pociągu”, 
w listopadzie 2017 roku, pla-
nujemy zorganizować „Stację 
BookStop” czyli wymienialnię 
książek – mówi K. Korda. – W 
jej ramach każdy chętny będzie 
mógł przynieść swoje przeczy-
tane już książki i nieodpłatnie 
wymienić się z innymi uczest-
nikami akcji, darując im kolej-
ne życie. 
Szczegółowy plan spotkań na 
II kwartał 2017 roku zosta-
nie przedstawiony pod koniec 
marca.

W tym roku mija 18 lat działalno-
ści StowarzyszeniaTczewskie To-
warzystwo Kulturalne „Brama“.
Cele organizacji to kreowanie 
pozytywnego wizerunku Tcze-
wa i Kociewia, ochrona dzie-
dzictwa kulturowego miasta 
i regionu, prowadzenie eduka-
cji artystycznej, promocja ro-
dzimych twórców.
Sztandarowym cyklem działa-
nia Towarzystwa są „Ogrody 
Sztuk”, których realizację roz-
poczęto w 2002 r. z inicjatywy 
Zdzisława Wojtasia.
W ciągu minionych 15 lat prze-
prowadzono ok. 140 działań w 
takich dziedzinach jak litera-
tura, teatr, plastyka, muzyka, 
f ilm, taniec. Gośćmi „Ogro-
dów Sztuk” było wielu znanych 
i cenionych aktorów, muzy-
ków, pisarzy i poetów, tance-

15 lAT „OGROdóW SZTUK” W „BRAMIE”

W 2017 roku „Brama” planuje zorganizować 15 imprez  
na 15-lecie „Ogrodów Sztuk”. Najbliższe plany to:
– 24 marca (piątek) godz. 17.00 w sali Gimnazjum nr 1  

– „dziwne materii pomieszanie“ spektakl teatralny.
– 8 kwietnia (sobota) godz. 17.00 w sali Centrum Aktywizacji 

Osób Niepełnosprawnych – koncert tria muzycznego „TyCK“  
z dortmundu.

Wstęp wolny.

rzy, podróżników, osobisto-
ści znanych z radia i telewizji. 
Wystarczy wspomnieć choćby 
takich artystów jak: Krzysztof 
Kolberger, Anna Dymna, Ire-
na Santor, Zbigniew Korpo-
lewski (tczewianin, mąż pani 
I. Santor) Janusz Zakrzeński, 
Jerzy Maksymiuk, Bogusław 
Kaczyński, Jadwiga Możdżer, 
Witold  Zborowski,  Dorota 
Segda,Teresa Budzisz-Krzyża-
nowska, Marian Opania, Artur 

Barciś, a także znane zespoły 
muzyczne i soliści.
Znaczącym atutem organizo-
wanych przez „Bramę“ Ogro-
dów Sztuk jest ich pełna dostęp-
ność dla publiczności – wstęp 
na wszystkie organizowane im-
prezy jest bezpłatny (ogranicze-
niem może być liczba miejsc). 
Bezpłatna organizacja progra-
mów nie byłaby możliwa gdyby 
nie szeroka akceptacja działań 
i wsparcie finansowe w ramach 

programów grantowych reali-
zowanych przez Urząd Miejski 
w Tczewie.
W 2015 r. TTK Brama otrzy-
ma ło w y różn ien ie Prez y-
denta Miasta Tczewa jako 
najaktywniejsza organizacja po-
zarządowa w dziedzinie kultury.  
W 2016 r. Urząd Marszałkow-
ski Woj. Pomorskiego przekazał 
zestaw komputerowy, co było 
także formą docenienia aktyw-
ności organziacji na polu pro-
mocji kultury.
Zarząd TTK „Brama” stawia 
sobie ambitne plany realizacji 
cyklu „Ogrody Sztuk“.
W 2016 roku zrealizowano 12 
różnego rodzaju imprez i spot-
kań, w tym np. koncert pt. Ma-
raton muzyczny – Czerwone 
Gitary i The Beatles w Amfite-
atrze Miejskim.
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W Fabryce Sztuk w Tczewie moż-
na oglądać zabytkową zapinkę, 
pochodząca z początków naszej 
ery. 

Pan Tomasz Olszewski, miesz-
kaniec Tczewa, znalazł na polu 
ornym w miejscowości Dąbrów-
ka Tczewska, zabytek archeolo-
giczny – fibulę oczkowatą z se-
rii pruskiej datowaną na około 
0–160 r. n.e. 

– Fibula jest to ozdobna, meta-
lowa zapinka do spinania szat, 
funkcją i kształtem zbliżona 
do współczesnej agrafki – tłu-
maczy Marta Musioł z Fabry-
ki Sztuk. – Fibule często spoty-
kane były w dawnych miejscach 
pochówku, zwykle określały 
status materialny posiadacza ta-
kiej ozdoby.
P. Tomasz Olszewski przekazał 
swoje znalezisko do Pomorskie-
go Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków z siedzibą w Gdań-
sku. Zgodnie z ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytka-
mi, po przekazaniu znaleziska do 
urzędu, miejsce jego przechowy-
wania określa Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. Pan Tomasz 
Olszewski, zastrzegł sobie, iż  
w związku z tym, że fibula zo-
stała znaleziona na terenie gmi-
ny Tczew, prosi o przekazanie jej 
do Fabryki Sztuk.
Alicja Gajewska, dyrektor Fa-
bryki Sztuk, wyraziła zgodę na 

„Nie chodzi o to, byśmy osiąg-
nęli nasze najwyższe ideały, lecz 
o to, aby były one naprawdę wy-
sokie” - powiedział do spadko-
bierców swojej idei sir Robert 
Baden-Powell, założyciel skau-
tingu. Co roku w rocznicę jego 
urodzin, 22 lutego, skauci na 
całym świecie świętują Dzień 
Myśli Braterskiej. Jak wyglądał 
on w naszym mieście?
Tczewscy harcerze tematy-
ce DMB poświęcili cały bi-
wak przebiegający pod hasłem 
„Sprawdź się: challenge accep-
ted!”. Od piątku 24 do niedzie-
li 26 lutego podejmowali ko-
lejne wyzwania, by udowodnić 

dZIEń MyŚlI BRATERSKIEJ W TCZEWIE

sobie na ile ich stać i co potra-
fią, choć mogli się tego po so-

bie nie spodziewać. Brali udział 
m. in. w warsztatach arty-

stycznych, I pomocy, alfabe-
tu Braille’a, krótkofalarskich, 
ASG, a nawet fryzjerskich. Po-
nadto wszystkie zastępy wzię-
ły udział w dorocznym konkur-
sie musztry, a sobotni wieczór 
zakończył się wielkim balem – 
wszak był to ostatni weekend 
karnawału!
Za pomoc w zorganizowaniu 
biwaku dziękujemy dyrekcji 
Sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 2, Tczewskiemu Klu-
bowi Krótkofalowców, Grupie 
Operacyjnej „Perun” oraz Klu-
bowi Obywatelskiemu „Młody 
Obywatel” z Lisewa Malbor-
skiego. Czuwaj!

zapinka z początków naszej ery

fAbryKA sztuK wzbogAciłA się o cenny zAbyteK

przyjęcie zabytku i w ten spo-
sób, w ramach depozytu, ta in-
stytucja stała się posiadaczem 
fibuli.
– Fibulę znalazłem we wrześ-
niu ubiegłego roku – mówi p. 
Tomasz Olszewski. – Znajdo-
wała się ok 10–15 cm pod po-
wierzchnią ziemi, ale była ukry-
ta w grubej bryle gliny. Świetnie 
się zachowała. Chciałem, aby 
ten zabytek trafił do Fabryki 
Sztuk, ponieważ zapinka po-
chodzi z okolicy Tczewa, a ja 
jestem mieszkańcem Tczewa. 

Myślę, że w Fabryce Sztuk bę-
dzie to cenny eksponat, podczas 
gdy w jednym z gdańskich mu-
zeów byłby jednym z wielu po-
dobnych zabytków.
Za możliwość eksponowania 
fibuli w Tczewie podziękowali  
p. Tomaszowi prezydent Miro-
sław Pobłocki oraz Alicja Ga-
jewska, dyrektor Fabryki Sztuk. 
– Jesteśmy przekonani, że wy-
eksponowanie jej w Fabryce 
Sztuk wzbudzi zainteresowa-
nie zwiedzających, zwłaszcza 
miłośników Tczewa i jego hi-
storii. Na pewno jest to niezwy-
kle cenna pamiątka świadcząca  
o dawnych dziejach naszego 
miasta i regionu, która dosko-
nale uzupełni zbiory Fabryki 
Sztuk dokumentujące codzien-
ne życie naszych przodków.

M.M.

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tcze-
wa informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Tczewie (II piętro) zo-
stały wywieszone:
• w ykaz nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej 
jako działka nr 360/14, 
obręb 6, o powierzchni 
425 m2, położonej przy 
u l . Pomorsk iej, prze-
znaczonej do oddania  
w dzierżawę, w celu popra-
wy warunków zagospoda-
rowania nieruchomości 
przyległej, przeznaczonej 
pod budownictwo miesz-
kaniowe;

• w ykaz nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej 
jako działka nr 513/35, 
obręb 9, położonej przy 
ul. Nowowiejskiej, prze-
znaczonej do oddania w 
dzierżawę w części o po-
wierzchni 476 m2, w celu 
poprawy warunków zago-
spodarowania nierucho-
mości przyległej, przezna-
czonej pod budownictwo 
mieszkaniowe;

• w ykaz nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej 
jako działka nr 521/23, 
obręb 9, położonej przy 
ul. Nowowiejskiej, prze-
znaczonej do oddania w 
dzierżawę w części o po-
wierzchni 80 m2, w celach 
rekreacyjnych i pod zago-
spodarowanie zielenią. 
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W ramach akcji „Przedsię-
biorco! Postaw stojak” Urząd 
Miejski w Tczewie zwrócił się 
z prośbą do wielu podmiotów 
prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie naszego 
miasta o zainstalowanie solid-
nych stojaków rowerowych.
Większość sklepów czy też lo-
kali usługowych, nie posiada 
stojaków rowerowych, albo po-
siada te, niepozwalające przy-
piąć jednośladu w bezpieczny 
sposób, czyli za ramę. Stojaki 
typu „wyrwikółka” mogą przy-
czynić się do kradzieży rowe-
rów. Dodatkowo w przypadku 
silniejszego wiatru takie stojaki 
mogą uszkodzić rower.
Dobry stojak powinien dawać 
możliwość oparcia roweru oraz 
przypięcia do niego ramy oraz 
jednego koła pojedynczym za-
pięciem typu u-lock (k łód-
ka szeklowa), niezależnie od 
typu roweru. Warto również, 
aby stojak pozwalał na przy-
mocowanie drugim zapięciem 
drugiego koła roweru. Stojak 
powinien też być w sposób sta-
bilny i trwały przymocowany 
do podłoża.
Takie warunki bardzo dobrze 
spełnia stojak w kształcie odwró-
conej litery „U”. Daje on możli-
wość oparcia i przypięcia co naj-
mniej dwóch rowerów dowolnego 
typu. Typowe wymiary stojaka to 
długość ok. 1 m, wysokość 60-80 
cm, średnica rury 5-9 cm. Zale-
cana odległość między stojakami 
to 1,0-1,5 m.
Pojedynczy stojak umożliwia-
jący przypięcie dwóch – trzech 
rowerów – to wydatek od 100 
do 500 zł, w zależności od ma-
teriałów i wykończenia.

G.P.

Prezydent Tczewa – Mirosław 
Pobłocki, zaprasza do uczestni-
ctwa w nowym konkursie skiero-
wanym do pracowników firm pn. 
„Rowerem do pracy”. 

Celem konkursu jest zachęce-
nie pracowników tczewskich 
firm do regularnych podróży 
do i z pracy rowerem. Konkurs 
rozpoczyna się 5 czerwca i trwa 
do 3 września br.
Na czym polega konkurs? Oso-
by biorące w nim udział będą 
rejestrowały swoje przejazdy do 
i z pracy rowerem na stronie in-
ternetowej www.rower.tczew.pl 
poprzez odpowiedni formularz. 
Pracownik będzie odhaczał, czy 
danego dnia przyjechał i wró-
cił z pracy rowerem oraz m.in. 
jakie warunki pogodowe były 
tego dnia. 
Jak wygląda proces rejestra-
cji? W pierwszej kolejności to 
firma przystępuje do konkur-
su i ma na to czas do 26 marca. 
W konkursie mogą uczestni-
czyć pracownicy firm z siedzi-
bą i/lub oddziałami na tere-

Tczewscy radni przyjęli uchwałę 
w sprawie przystąpienia do pro-
jektu systemu roweru metropo-
litalnego, który ma być wdrożo-
ny już w 2018 r.

Uchwała została podjęta jed-
nogłośnie podczas sesji Rady 
Miejskiej, 23 lutego br. Projekt 
zakłada budowę systemu rowe-
ru metropolitalnego, opartego  
o f lotę rowerów publicznych 
wraz z zapleczem technicznym 
i teleinformatycznym. 
Wdrożenie systemu w ok. 14 
miejscowościach Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk/Gdynia/
Sopot planowane jest na 2018 r. 
Chęć przystąpienia do projek-
tu roweru metropolitalnego za-
deklarowały: Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, Tczew, Rumia, Pruszcz 
Gdański, Reda, Kartuzy, Puck, 
Wejherowo, Sierakowice, Żuko-
wo, Somonino oraz Stężyca. 
Stowarzyszenie Obszar Metro-
politalny Gdańsk/Gdynia/So-
pot, w imieniu stowarzyszonych 
gmin biorących udział w projek-
cie wyłoni operatora, który będzie 
zobowiązany dostarczyć flotę ro-
werów, zaplecze techniczne, tele-

KONKURS „ROWEREM dO PRACy” 

nie miasta Tczewa oraz f irm  
z tczewskiej podstrefy Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej sp. z o.o.
Po otrzymaniu od koordynato-
ra kodu firmy, każdy chętny do 
udziału w konkursie pracownik 
ma obowiązek stworzyć profil 
uczestnika na stronie interneto-
wej www.rower.tczew.pl w ter-
minie do 30 kwietnia br.
W ramach konkursu przewi-
dujemy liczne nagrody dla pra-

cowników (rowerowe śniadania, 
nagrody pieniężne), a dla firm 
dyplomy i statuetki.
Ogłoszenie wyników oraz loso-
wanie nagród odbędzie się pod-
czas Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 
(16-22 września).
Regulamin konkursu oraz for-
mularz rejestracyjny znajduje się 
na stronie www.rower.tczew.pl/
konkurs-rowerem-do-pracy/

G.P.

tczew w systemie roweru metroPolitAlnego

informatyczne i kadrowe. Wypo-
życzenie będzie odbywało się za 
pomocą urządzeń wbudowanych 
w każdy rower oraz karty trans-
portu miejskiego, karty kredyto-
wej lub telefonu komórkowego 
(sms lub aplikacji w smartfonie). 
Ruch wypożyczanych jednośla-
dów będzie na bieżąco monito-
rowany za pomocą wbudowanych 
weń akcelerometrów i modułów 
GPS, co pozwoli na kontrolę an-
tykradzieżową oraz wyszukiwa-
nie roweru w terenie do wypo-
życzenia. 

W Tczewie planowane jest zlo-
kalizowanie ok. 150 rowerów do 
wypożyczenia. Lokalizacja sta-
cji wypożyczeń zostanie szcze-
gółowo ustalona, jednak celem 
jest zapewnienie dostępności do 
rowerów jak największej licz-
bie mieszkańców ze wszystkich 
osiedli z Tczewa. 
Łączna wartość całego projek-
tu wynosi 22 mln zł, a wkład 
własny Gminy Miejskiej Tczew 
w okresie jego realizacji tj. 
2017/2019 wyniesie 185 tys. zł.

M.M.

nowe stojaki rowerowe
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dziękujemy spółce RWS Invest-
ments Group za montaż 7 sto-
jaków rowerowych pod nowym 
centrum handlowym (Retail Park) 
przy ul. Żwirki. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie
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Publiczne	Przedszkole	nr	8		
z	Oddziałami	integracyjnymi
ul. Jodłowa 6
58 531-68-11, 
sekretariat@osiem.tczew.pl 
www.osiem.tczew.pl
dyrektor: Jolanta Jank
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 150 
liczba grup: 7
odpłatność: opłata za każ-
dą godzinę powyżej 5 godzin 
bezpłatnych – 1 zł
wyżywienie – 5 zł dziennie
oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, rytmika, tańce, 
pierwsza pomoc przedmedycz-
na (raz w miesiącu)
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate

Publiczne	Przedszkole		
Sióstr	miłosierdzia
ul. Kaszubska 17
58 531-54-76, 58 777-28-75
przedszkolesm@wp.pl
www.przedszkolesiostrtczew.pl
dyrektor: s. Cecylia Blamowska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 160
liczba grup: 6
odpłatność: opłata za każ-
dą godzinę powyżej 5 godzin 
bezpłatnych – 1 zł
wyżywienie – 6 zł dziennie
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, plastyka, umuzykal-
nienie, rytmika, śpiew, tań-
ce, dla starszych grup zajęcia 
komputerowe, sportowe oraz 
gry planszowe

WyBIERAMy PRZEdSZKOlE dlA dZIECKA
Tczewskie przedszkola prowadzą 
rekrutację na kolejny rok eduka-
cji 2017/2018. Na terenie miasta 
są 2 przedszkola publiczne, 19 
niepublicznych i 1 punkt przed-
szkolny. Od nowego roku szkolne-
go trzy przedszkola niepubliczne 
– „Chatka Puchatka”, „Jodełka” i 
„Siedem darów” – funkcjonować 
będą na podobnych zasadach jak 
przedszkola publiczne. 

Przedszkolaki oprócz podstawo-
wej opieki i wyżywienia, mogą 
liczyć na zróżnicowaną ofertę za-
jęć dodatkowych. 

oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: spotkania z teatrzy-
kiem i agencją artystyczną (raz 
w miesiącu)

niepubliczne	Przedszkole	
„chatka	Puchatka”	
ul. Orkana 1 
58 531-03-09
chpuchatka@gmail.com
www.chatkapuchatkatczew.pl
dyrektor: Róża Laskowska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 125
liczba grup: 5
odpłatność: opłata za każdą 
godzinę powyżej 5 godzin bez-
płatnych – 1 zł
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, opieka logopedyczna, 
ceramika, religia, bajkoterapia, 
spotkania z muzyką i teatrem, 
zajęcia edukacyjne w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej i Fabryce 
Sztuk, zajęcia przygotowujące 
dzieci do nauki pisania i czytania 
„Metoda dobrego startu”, pro-
gram „Przedszkolaki na start”
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: zajęcia taneczne

niepubliczne	Przedszkole	
„jodełka”	
ul. Jedności Narodu 26
58 531-52-72

sekretariat@jodelka.com.pl
www.jodelka.com.pl
dyrektor: Weronika Jodłowska
godziny otwarcia: 6:00-16:30
liczba miejsc: 150
liczba grup: 6
odpłatność: opłata za każdą 
godzinę powyżej 5 godzin bez-
płatnych – 1 zł
oferta zajęć (w opłacie): gru-
py anglojęzyczne – całodzien-
na opieka lektora wspomagana 
wolontariuszami z krajów an-
glojęzycznych, opieka logope-
dyczna, rytmika i umuzykal-
nienie, gimnastyka korekcyjna, 
warsztaty teatralne, cykliczne 
koncerty muzyczne, warsztaty 
plastyczne w „Fabryce Sztuk”, 
wycieczki, warsztaty tematycz-
ne w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej, przedstawienia
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: taniec, karate, basen, 
przedszkoliada – zajęcia ogól-
norozwojowe

Przedszkole	niepubliczne		
„Siedem	darów”
ul. Kościuszki 18
58 777-68-08
www.siedemdarow.pl 
dyrektor: Ewa Sadokierska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 170

liczba grup: 6
odpłatność: opłata za każdą 
godzinę powyżej 5 godzin bez-
płatnych – 1 zł
oferta zajęć (w opłacie): edu-
kacja filmowa, język angielski, 
rytmika, tańce, warsztaty mu-
zyki etnicznej, warsztaty ce-
ramiczne, plastyka, warszta-
ty muzyki etnicznej, warsztaty 
kulinarne z nauką zdrowego ży-
wienia, nauka jazdy na rowerze, 
spotkania muzyczne, przedsta-
wienia, opieka logopedyczna 

niepublic zne	 Przedszkole	
„czwóreczka”
ul. Saperska 7 
58 531-44-79
malgorzataczworeczka@gmail.com
dyrektor:  
Małgorzata Gudzińska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 130
liczba grup: 5
odpłatność: 340 zł
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, rytmika, terapia lo-
gopedyczna, taniec towarzyski, 
gimnastyka korekcyjna, religia, 
teatrzyki, spotkania z muzyką 
poważną 
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate, taniec, piłka 
nożna, zajęcia z szycia

Główną nagrodę w ubiegłorocznym konkursie plastycznym „Tczewskie przedszkolaki na rowery” zdobyły 
dzieci z Przedszkola nr 8
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niepubliczne	Przedszkole	
„muszelka”
ul. Pionierów 7
58 531-75-41
muszelka-10@wp.pl
www.muszelka-tczew.pl
dyrektor: Alina Walkowska
godz. otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 100
liczba grup: 5
odpłatność: 370 zł
oferta zajęć w opłacie: język an-
gielski, rytmika, religia, terapia 
logopedyczna 
oferta zajęć dodatkowo opłaca-
nych: plastyka, karate, tańce 

niepubliczne	Przedszkole	
„akademia	Krasnoludków”	
ul. Zielona 5 
58 531-03-91
kontakt@krasnoludki-tczew.pl
dyrektor: Ewa Górecka
godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba miejsc: 83
liczba grup: 3
odpłatność: 245 zł, dodatkowo 
wyżywienie – 5 zł dziennie
oferta zajęć (w opłacie): opie-
ka logopedyczna(diagnoza i te-
rapia), gimnastyka buzi i ję-
zyka, wprowadzenie w świat 
pisma poprzez odimienną na-
ukę czytania Ireny Majchrzak, 
religia, język angielski, zajęcia 
plastyczno-techniczne, tanecz-
no-rytmiczne, spotkania z te-
atrem i muzyką klasyczną, za-
jęcia umuzykalniające, nauka 
gry na instrumentach perku-
syjnych, taniec, zajęcia relak-
sacyjne, ruchowe, matematyka 
dziecięca, zajęcia biblioteczne, 
ekologiczne, eksperymenty fi-
zyczno-przyrodnicze, warszta-
ty kulinarne, imprezy okolicz-
nościowe, wycieczki
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: balet

niepubliczne	Przedszkole		
„jarzębinka”	
ul. Jarzębinowa 4 
58 531-62-41
dyrektor: Janina Mroczkowska 
godziny otwarcia: 5:30-17:00
liczba miejsc: 168
liczba grup: 6
odpłatność: 290 zł 
wyżywienie – 5 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski 4 razy w tygodniu, 
zajęcia rytmiczno-muzyczne i 
plastyczno-techniczne, nauka 
tańca, gimnastyka profilaktycz-
no-korekcyjna, terapia logope-
dyczna, religia, przedstawienia,  
wycieczki, koncerty

niepubliczne	Przedszkole	
„Fantazja”
ul. Obrońców Tczewa 12 
792-900-175
fantazja@tcz.pl 
www.fantazja.tcz.pl
facebook: Niepubliczne Przed-
szkole Fantazja w Tczewie
dyrektor: Emilia Kloska
godziny otwarcia: 6:00-18:00
liczba miejsc: 30
liczba grup: 2
odpłatność: 350 zł
oferta zajęć (w opłacie): zajęcia 
programowe, gry i zabawy dy-
daktyczne, język angielski, język 
francuski, zajęcia rytmiczno-mu-
zyczne w języku polskim i angiel-
skim, karate, zajęcia artystyczne, 
profilaktyka logopedyczna (w tym 
bezpłatna diagnoza logopedycz-
na), wyjścia do Fabryki Sztuk, 
teatrzyk raz w miesiacu, wizyty 
ciekawych gości, wyjazdy inte-
gracyjne, wycieczki, piknik, za-
jęcia wakacyjne.
W cenę czesnego wliczone są także 
wszystkie materiały plastyczne dla 
dzieci oraz ubezpieczenie.
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: logopedia indywidual-
na, szkółka języka angielskie-
go, taniec

niepubliczne	Przedszkole	
„Tęczowe	Przedszkole”
Chełmońskiego 1a
888-24-00-22
teczowe-przedszkole@o2.pl 
www.teczowe.edu.pl
dyrektor:  
Lidia Kwietniewska-Cabaj
godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba miejsc: 75
liczba grup: 3
odpłatność: 350 zł  
z wyżywieniem
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, język francuski, ryt-
mika, gimnastyka, religia, opie-
ka logopedyczna, 
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: język angielski (roz-

szerzony), karate, basen (najstar-
sza grupa)

niepubliczne	Przedszkole	
„Twoja	niania”
Piaskowa 10/1
692-961-446
biuro.twojaniania@gmail.com 
www.twojaniania.net
dyrektor: Kamila Chabowska
godziny otwarcia: 5:30-18:30
odpłatność: 300 zł, wpisowe 
– 200 zł
– wyżywienie 8 zł dziennie
oferta zajęć (w opłacie): pro-
gram nauczania „Klucz do ucze-
nia się” – podręczniki z wydaw-
nictwa MAC, język angielski 
codziennie, logopeda, karate, 
piłka nożna, gimnastyka korek-
cyjna, religia, tańce, basen

niepubliczne	Przedszkole		
„niebieskie	migdały”
ul. Grunwaldzka 9 
505-039-024
przedszkole@niebieskiemigda-
ly.org.pl
www.niebieskiemigdaly.org.pl
dyrektor: Bogusława Szczęsna-
Gorczyńska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 105
liczba grup: 4
odpłatność: 365 zł  
z wyżywieniem
oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, zajęcia ruchowe 
z elementami yogi, opieka lo-
gopedyczna i psychologiczna, 
zajęcia plastyczne, umuzykal-
niające, korekcyjno-kompensa-
cyjne, sportowe
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: zajęcia plastyczne, ta-
neczne, karate, kurs pierwszej 
pomocy przedmedycznej, war-
sztaty krawieckie, ceramiczne,  
basen, szachy

niepubliczne	Przedszkole		
„Pan	Słonik”
al. Solidarności 13 
509-199-533
alicja.kotlicka@wp.pl
www.pan-slonik.pl
dyrektor: Alicja Kotlicka
godziny otwarcia: 6:30-17:30
liczba miejsc: 50
liczba grup: 2
odpłatność: 290 zł
wyżywienie – 5 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski (codziennie), zajęcia 
plastyczne (codziennie), język 
rosyjski, kuchcikowo, karate, 
tańce, zajęcia sportowe, opieka 
logopedy, neurologopedy, psy-
chologa, logorytmika, wczesne 
wspomaganie
oferta zajęć dodatkowo opłaca-
nych: piłka nożna, krawiectwo, 
basen, robotyka

niepubliczne	Przedszkole	
„Słoneczko”
ul. Sadowa 2a 
500-249-192
przedszkole.sloneczko.tcz@
wp.pl
dyrektor: Małgorzata Kotlenga
godziny otwarcia: 5:30-17:00
liczba miejsc: 25
liczba grup: 1
odpłatność: 200 zł, dodatkowo  
wyżywienie – 9 zł dziennie
oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, bajkoterapia, muzy-
koterapia, zajęcia sensorycz-
ne, kuchcikowo, opieka logope-
dyczna, comiesięczne warsztaty 
z rodzicami
oferta zajęć dodatkowo opłaca-
nych: karate

niepubliczne	Przedszkole	
„domowe	Przedszkole”
ul. Królowej Bony 3
531-115-332
domoweprzedszkoletczew@
gmail.com
www.domoweprzedszkole
tczew.pl
dyrektor: Marta Zołoteńko, 
Natalia Grosz
godziny otwarcia: 7:00-17:00
liczba miejsc: 40
liczba grup: 2
odpłatność: 400 zł, dodatkowo  
wyżywienie – 8 zł dziennie
oferta zajęć w przedszkolu (w 
opłacie): dydaktyczno-wycho-
wawcze, 2 razy w tygodniu ję-
zyk niemiecki oraz język an-
gielski, indywidualne zajęcia z 
logopedą raz w tygodniu, in-
dywidualne zajęcia z fizjotera-
peutą raz w tygodniu, rytmika, 
zajęcia muzyczno-taneczne, au-
torskie spotkania „Dzieci gosz-
czą...”, gimnastyka, dogoterapia, 
indywidualne zajęcia z terapeu-
tą Original Play, zajęcia anima-
cyjne, bajkoterapia, myzykotera-
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pia, plastyka, religia, wycieczki, 
wyjścia do kina i na spektakle
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: karate 

niepubliczne	Przedszkole		
„akademia	Przedszkolaka”
ul. Andersena 2F
536-277-737
akademia_przedszkolaka@in-
teria.eu
dyrektor: Anna Partyka 
godziny otwarcia: 6:00-18:00
liczba miejsc: 29
liczba grup: 2
odpłatność: 190 zł, dodatkowo 
wyżywienie – 9 zł dziennie
oferta zajęć w przedszkolu (w 
opłacie): język angielski, reli-
gia, rytmika, bajkoterapia, ta-
niec, karate, logopeda – zajęcia 
indywidualne i grupowe, psy-
cholog, wczesne wspomagania 
rozwoju, kółko matematycz-
ne i plastyczne, karate, grafo-
motoryka

niepubliczne	Przedszkole		
„Blue	Kids”
ul.Żwirki 61
536-277-737
akademia_przedszkolaka@in-
teria.eu
dyrektor: Anna Partyka 
godziny otwarcia: 6:00-18:00
liczba miejsc: 40

liczba grup: 2
odpłatność: 190 zł, dodatkowo 
wyżywienie – 9 zł dziennie
oferta zajęć w przedszkolu (w 
opłacie): język angielski, religia, 
rytmika, bajkoterapia, taniec, 
karate, logopeda – zajęcia indy-
widualne i grupowe, psycholog, 
wczesne wspomagania rozwoju, 
kółko matematyczne i plastycz-
ne, karate, grafomotoryka

niepubliczne	Przedszkole		
„Bajkowe”
ul. Szewczyka Dratewki 3
696-004-108
tczew.bajkowe@gmail.com
www.przedszkole-bajkowe.pl
dyrektor: Joanna Brzozowska, 
Alina Gmyrek
godziny otwarcia: 6:00-17:00

liczba miejsc: 120
liczba grup: 4
odpłatność: 450 zł
oferta zajęć w przedszkolu (w 
opłacie): rytmika, język an-
gielski, zajęcia sportowe – ko-
szykówka
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: piłka nożna, tańce, ję-
zyk angielski rozszerzony, war-
sztaty z szycia

niepubliczne	Przedszkole			
„melodica”
ul. Jagiellońska 2
512-413-862, 730-278-943
melodica@onet.pl
www.melodica.com.pl
dyrektor: Katarzyna Borkowska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 26

liczba grup: 3
odpłatność: 290 zł, dodatkowo 
wyżywienie
oferta zajęć w przedszkolu  
(w opłacie): zajęcia dydaktycz-
ne, rytmika 3 razy w tygodniu, 
język angielski 3 razy w tygo-
dniu, nauka gry na pianinie raz 
w tygodniu, religia, przedsta-
wienia, wizyty w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej, logopeda, 
dogoterapia
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: zajęcia sportowe, kino, 
wycieczki

Punkt	Przedszkolny	„domek	
Przedszkolaka	montessori”
ul. Andersena 8/5
508-287-636
dpm.tczew@gmail.com
www.dpmtczew.pl
dyrektor: Danuta Karczewska
godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba miejsc: 18
liczba grup: 1
odpłatność: 350 zł, dodatkowo 
wyżywienie – 10 zł dziennie
oferta zajęć w przedszkolu  
(w opłacie): praca z materiałem 
Montessori, język angielski, za-
jęcia sportowe – koszykówka
oferta zajęć dodatkowo opła-
canych: dogoterapia, zajęcia 
muzyczno-rytmiczne
Informacje dotyczą roku 
szkolnego 2017/2018. 

Od nowego roku szkolnego, trzy 
przedszkola niepubliczne funk-
cjonować będą na podobnych 
zasadach jak przedszkola pub-
liczne.

W Tczewie obecnie funkcjo-
nują dwa przedszkola publicz-
ne (Przedszkole nr 8 prowa-
dzone przez Gminę Miejską 
Tczew oraz Przedszkole Sióstr 
Miłosierdzia prowadzone przez 
Diecezję Pelplińską), dziewięt-
naście przedszkoli niepublicz-
nych oraz jeden niepubliczny 
punkt przedszkolny.
Łącznie w przedszkolach tych 
jest do dyspozycji 1 966 miejsc
Od kilku lat, w związku z tak 
dużą liczbą miejsc w przed-
szkolach, które  charakteryzu-
ją się bogatą ofertą edukacyjną, 
rodzice nie mieli problemów ze 

WIęCEJ PRZEdSZKOlI "ZA ZłOTóWKę"
znalezieniem miejsca dla swo-
ich pociech.
Z uwagi na to, że dzieci w wieku 
3-5 lat mają prawo do korzysta-
nia z wychowania przedszkol-
nego w przedszkolu lub innej 
formie wychowania przedszkol-
nego, w której każda godzina 
pobytu dziecka w przedszko-
lu powyżej 5 godzinnej pod-
stawy programowej kosztuje 
maksymalnie 1 zł, a gmina zo-
bowiązana jest do zapewnie-
nia miejsca realizacji wycho-
wania przedszkolnego każdemu 
dziecku, podjęto działania, 
które mają na celu zwiększe-
nie dostępności do wychowa-
nia przedszkolnego na w/w wa-
runkach.
W związku z tym w lutym br. 
Gmina Miejska Tczew ogłosiła 
otwarty konkurs ofert na reali-

zację zadania publicznego z za-
kresu wychowania przedszkol-
nego, aby pozyskać ok. 500 
miejsc w przedszkolach, do któ-
rych dzieci będące mieszkańca-
mi miasta Tczewa będą mogły 
uczęszczać na warunkach ta-
kich jak w przedszkolach pub-
licznych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew.
Na konkurs wpłynęły 3 oferty:
1. Pani Róża Laskowska pro-

wadząca Przedszkole Nie-
publiczne „Chatka Puchatka” 
83-110 Tczew, ul. Orkana 1

2. Pani Weronika Jodłowska 
prowadząca Przedszkole 
Niepubliczne „ Jodełka” 83-
110 Tczew, ul. Jedności Na-
rodu 26

3. Pani Ewa Sadokierska pro-
wadząca Przedszkole Nie-
publiczne „Siedem Darów” 

83-110 Tczew, ul. Kościusz-
ki 18

Komisja konkursowa powołana 
przez prezydenta miasta Tcze-
wa dokonała oceny ofert pod 
względem formalnym (wszyst-
kie oferty zawierały wymagane 
dokumenty) oraz pod względem 
merytorycznym.
W ocenie komisji wszystkie trzy 
oferty rokują wysoką jakość wy-
konania zadania, jak również 
zbliżoną do oczekiwanej liczbę 
miejsc w przedszkolach.
Wobec powyższego dokonano 
wyboru wszystkich ww. ofert 
do realizacji zadania.
W trzech zgłoszonych przed-
szkolach jest ok. 450 miejsc. Re-
alizacja zadania przewidziana 
jest na rok szkolny 2017/2018.

M.M.

Dzieci z „ Jarzębinki” podczas sesji Rady Miejskiej
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Gospodarka

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

23 lutego odbyło się IV już spot-
kanie w ramach cyklu „Bizneso-
wych podwieczorków”, podczas 
którego tematem przewodnim 
był „Marketing – czyli jak pozy-
skać klienta” 

Dla każdej firmy bardzo istot-
nym aspektem jest na pewno 
pozyskiwanie klientów. Cza-
sami tą kwestią zajmują się 
bezpośrednio właściciele firm, 
ale o wiele częściej takie zada-
nia przekazują innym osobom, 
mającym odpowiednie umie-
jętności. Dlatego w wielu fir-
mach lub sklepach, potrzebni 
są przedstawiciele handlowi. 
Najczęściej celem w pozyski-
waniu klientów jest nawiązanie 
długofalowej lub nawet stałej 
współpracy. To jest gwarancja 
dobrych przychodów dla f ir-

Ruszyła II edycja projektu Aka-
demii Menadżerki realizowane-
go w domu Przedsiębiorcy. Po-
przednia edycja zakończyła się w 
grudniu 2016 roku i ukończyło ją 
17 kobiet. 

Absolwentki I edycji Akade-
mii jako ambasadorki bizne-
su mają być inspiracją dla in-
nych kobiet, które nieśmiało 
próbują swoich sił w biznesie. 
I spotkanie absolwentek mia-
ło miejsce 11 marca w Domu 
Przedsiębiorcy, na które za-
proszono Sylwię  Gadomską 
dy rektor Regionu Północ-
nego hoteli marki Mercure  
i Novotel & dyrektor Hotelu 
Mercure Gdańsk Stare Mia-
sto. Spotkanie z Panią Sylwią 
było dużym bodźcem dla na-
szych absolwentek i dowodem 
na to, że warto podejmować 
wyzwania.
Obecna Akademia 2.0 liczy 
26 kobiet gotowych do podję-
cia nowych biznesowych wy-
zwań. Akademia opiera się na 
czterech spotkaniach warszta-

BIZNES I MARKETING…

my, a także możliwość trady-
cyjnej reklamy, jaką jest dobra 
opinia. W związku z tym ro-
dzi się pytanie jaki marketing 

będzie skuteczny w przypadku 
naszej branży, jakich błędów 
unikać, jak alokować środki na 
skuteczny przekaz marketin-

gowy. Jak teraz kupują klienci 
i co znaczy marketing 1.0, 2.0., 
3.0 i 4.0 o tym wszystkim roz-
mawiano podczas ostatniego 
spotkania. 
Spotkania „Biznesowe podwie-
czorki” organizowane są od li-
stopada 2016 i cieszą się co raz 
większym zainteresowaniem 
przedsiębiorców. Oprócz wizyt 
gości oraz różnych zagadnień 
omawianych w trakcie spotka-
nia, nieodłącznym elementem 
jest też networking i możliwość 
poznawania nowych partnerów 
w biznesie.
Szczegółowe informacje dot. 
najbliższego spotkania znaj-
dą Państwo na naszej stronie 
– www.dp.tczew.pl – Serdecz-
nie zapraszamy do współ-
pracy!

AKAdEMIA MENAdŻERKI 2.0 

towych z zakresu: sprzedaży  
i obsługi klienta, personal bran-
dingu i wizerunku biznesowe-
go, promocji usług i produk-
tów – marketingowe ABC oraz 
sztuki komunikacji i negocjacji 
w biznesie. 
Spotkania Akademii Menadż-
erki odbywają się równolegle  
z cyklem spotkań kobiet bizne-
su „Szminki Ploty Papiloty”, 

mającego na celu zdobywanie 
nowych kontaktów – klientów 
oraz rozwój własnej marki, fir-
my. Ostatnie ze spotkań odby-
ło się w lutym, podczas którego 
omawiano temat „Inteligencji 
emocjonalnej w biznesie. Na ko-
lejne spotkanie zapraszamy już 
w kwietniu – szczegóły i relację 
można zobaczyć na naszej stro-
nie: www.dp.tczew.pl 

inKuBaTOR	–	BiuRO
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

cOWORKing
• Biurko i komputer dla Cie-

bie, adres dla firmy oraz in-
ternet od 100 zł miesięcznie 
(dla nowych firm)

KOnSulTacje	i	dORadzTWO
• Konsultacje z zakresu po-

szukiwania funduszy uni-
jnych 

• Doradca podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje 

prawne 
• Powiatowe Centrum Infor-

macyjne – poręczenia  
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.
pl (I piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: 
Szminki, ploty, papiloty, 
Młodzieżowy Klub Biznesu 
+ Cashflow, Biznesowe pod-
wieczorki, seminaria

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

• Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza
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Uchwały Rady Miejskiej

Na XXVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie, 23 lutego 2017 r. podjęto następujące uchwały:
–		 nr	XXVii/222/2017	w	spr.	zatwierdzenia	Taryf	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	

wodę	i	zbiorowego		odprowadzania	ścieków	przez	zakład	Wodociągów	i	Kana-
lizacji	Spółka	z	o.o.	w	Tczewie;

–		 nr	XXVii/223/2017	zmieniającą	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	Planu	gospodarki	
niskoemisyjnej	gminy	miejskiej	Tczew;	

–		 nr	XXVii/224/2017	w	spr.	przystąpienia	do	realizacji	projektu	pn.	,,Budowa	Sy-
stemu	Roweru	metropolitarnego	Omg–g–S”	współfinansowanego	ze	środków	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	(Poddziałanie.9.1.1.)	w	ramach	mecha-
nizmu	zintegrowanych	inwestycji	Terytorialnych;	

–		 nr	XXVii/225/2017	w	spr.	przyjęcia	gminnego	Programu	Rewitalizacji	miasta	
Tczewa	na	lata	2016	–2030;

–		 nr	XXVii/226/2017	w	spr.	przyjęcia	zasad	udzielania	i	rozliczenia	dotacji	celo-
wej	na	dofinansowanie	prac	związanych	z	modernizacją	źródeł	energii	cieplnej	

w	ramach	konkursu	„czyste	powietrze	Tczewa;	
–		 nr	XXVii/227/2017	w	spr.	ustalenia	kryteriów	wraz	z	liczbą	punktów	w	po-

stępowaniu	rekrutacyjnym	do	publicznego	przedszkola	i	oddziałów	przed-
szkolnych	w	szkołach	podstawowych	prowadzonych	przez	gminę	miejską	
Tczew;

–		 nr	XXVii/228/2017	zmieniającą	uchwałę	w	sprawie	projektu	dostosowania	sieci	
szkół	podstawowych	i	gimnazjów	do	nowego	ustroju	szkolnego	w	gminie	miej-
skiej	Tczew

–		 nr	XXVii/229/2017	w	spr.	skargi	na	działalność	dyrektora	miejskiego	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Tczewie

–		 nr	XXVii/230/2017	w	spr.	zmiany	uchwały	dotyczącej	przyjęcia	rocznego	planu	
potrzeb	w	zakresie	wykonywania	prac	społecznie	użytecznych	w	mieście	Tcze-
wie	na	rok	2017.	

na	podstawie	art.	7	ust.	1	pkt	3	i	art.18	ust.2	pkt	15	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorzą-
dzie	gminnym	(t.	j.	w	dz.	u.	z	2016	roku	poz.	446	ze	zm.	)	oraz	art.	24	ust.	1	i	5		ustawy	z	dnia	
7	czerwca	2001	r.	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków	
(t.	j.		dz.	u.	z	2015r.	poz.	139	ze	zm.	),	Rada	miejska	w	Tczewie	po	zasięgnięciu	opinii	Komisji	
Polityki	gospodarczej	i	Komisji	Finansowo-Budżetowej	uchwala,	co	następuje:

§	1
zatwierdza	się	Taryfy	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowadzania	
ścieków	przez	zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji	Sp.	z	o.o.	w	Tczewie	na	okres	od	01.04.2017r.	
do	31.03.2018	zgodnie	z	wnioskiem	o	zatwierdzenie	taryf	z	dnia	20.01.2017	roku.	W	wyniku	
zatwierdzenia	powyższych	taryf,	ceny	i	stawki	opłat	od	1	kwietnia	2017r	dla	poszczególnych	
grup	odbiorców	(ceny	i	stawki	netto;	do	cen	i	stawek	opłat	dolicza	się	podatek	od	towarów	i	
usług	w	wysokości	określonej	odrębnymi	przepisami)	wynoszą	odpowiednio:

do	cen	i	stawek	opłat	określonych	w	taryfie	dolicza	się	podatek	od	towarów	i	usług,	zgod-
nie	z	par.	2	pkt	9	do	pkt	11	rozporządzenia		w	wysokości	8%

§2
zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji	Spółka	z	o.o.	w	Tczewie	ogłasza	zatwierdzone	taryfy	w	
miejscowej	prasie	oraz	na	swojej	stronie	internetowej		w	terminie	do	7	dni	od	dnia	pod-
jęcia	uchwały	.

§3
Wykonanie	uchwały	powierza	się	Prezydentowi	miasta	.

§4
uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia	.

Przewodniczący rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław augusTyn

uzasadnienie
zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji	Sp.	z	o.o.	w	Tczewie	opracował	 i	przedstawił	w	dniu	
20.01.2017r	Prezydentowi	miasta	Tczewa	zgodnie	z	wymogami	art.	24	ustawy	z	dnia		7	
czerwca	2001	roku		(dz.u	z	2006r	nr	123	,	poz.	858	z	późn	zm.)	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	
w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków		Wniosek	o	zatwierdzenie	taryf	dla	zbioro-
wego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	na	okres	od			01	kwiet-
nia	2017r.	do	31	marca	2018r.
Prezydent	miasta	Tczewa			ustalił	,	że	taryfy	opracowane	zostały	zgodnie	z	przepisami	w/
w	ustawy	z	dnia	07	czerwca	2001	roku		o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	
odprowadzaniu	ścieków	oraz	Rozporządzeniem	ministra	infrastruktury	z	dnia	28	czerw-

Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie
ca	2006	roku	w	sprawie	określenia	taryf,	wzoru	wniosku	o	zatwierdzenie	taryf	oraz	warun-
ków	rozliczeń	za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	(	dz.u	
nr	127	,	poz.	886	z	późn	zm.).
Taryfowe	ceny	i	stawki	opłat	dotyczą	wszystkich	odbiorców	usług	wodociągowo	kanaliza-
cyjnych,	świadczonych	przez	zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji	Sp.	z	o.o.	w	Tczewie.	zgodnie	
z	art.22	ustawy	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków,	
taryfa	obejmuje	także	cenę	za	wodę	pobraną	z	publicznych	studni	i	zdrojów	ulicznych,	wodę	
zużytą	na	cele	przeciwpożarowe	oraz	do	zraszania	publicznych	terenów	zielonych.			
Wprowadzone	rozporządzeniem	zasady	alokacji	kosztów,	powiązane	z	istniejącą	struk-
turą	organizacyjną	w	Spółce	pozwalają	na	sprawiedliwy	podział	kosztów	pomiędzy	po-
szczególne	rodzaje	działalności	i	grupy	taryfowe	odbiorców,	a	także	eliminują	subsydio-
wanie	skrośne.	
Przy	rozliczeniach	za	dostarczoną	wodę	dla	odbiorców	ma	zastosowanie		taryfa	niejedno-
lita	dwuczłonowa		składającą	się	z	:
-	stałej	opłaty	abonamentowej,	wyrażanej	w	złotych	na	odbiorcę	na	miesiąc
-	ceny	wyrażonej	w	złotych	za		m3	wody	dostarczonej	dla	poszczególnych	taryfowych	grup	
odbiorców				
W	zakresie	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	bytowych	i	przemysłowych	ma	zastosowa-
nie	taryfa	jednolita	jednoczłonowa		zawierająca	cenę	wyrażoną	w	złotych	za	m3	odprowa-
dzanych	ścieków		(cena	jest	jednolita	dla	wszystkich	dostawców	ścieków).	
W	przypadku	przekroczenia	warunków	wprowadzenia	ścieków	przemysłowych	do	urzą-
dzeń	kanalizacyjnych	stosowane	będą	stawki	opłat	za	ponadnormatywny	ładunek	zanie-
czyszczeń	w	odniesieniu	do	chzT,	BzT5,	azotu	ogólnego,	azotu	amonowego,	fosforu	ogól-
nego,	zawiesin	ogólnych.	
W	porównaniu	z	obecnie	obowiązującymi	cenami	netto,	struktura	taryfowa	i	wysokość	cen	
za		1	m3	wody	i	ścieków	oraz	stawek	stałych	opłat	abonamentowych	na	okres	od	01	kwiet-
nia	2017r.	do	dnia	31	marca	2018r	przedstawiają	się	następująco:	
ceny	za	1	m3	dostarczonej	wody:
a)	 dla	gospodarstw	domowych	i	sfery	produkcji	niematerialnej	wzrosną		o	7	groszy,	tj.	o	

2,2%,
b)	 przemysł	spożywczy	(2	grupa	odbiorców)		wzrost	o	5	groszy,		,		tj.	o	1,2%,
c)	 strefa	produkcji	materialnej	(	3	grupa	odbiorców)	zmaleją		o		18	groszy,		tj.	o	4%,
d)	 opłaty	abonamentowe	za	gotowość	nie	ulęgają	zmianie	cena	za	1	m3	odebranych	ście-

ków:
a)	 opłaty	wzrosną	o	6	groszy	na	1m3	odebranych	ścieków,		tj.	o	1,2%,
b)	 nie	ulegają	zmianie	stawki	za	przekroczenie	warunków	wprowadzania	ścieków	prze-

mysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	
Planowany	wzrost	cen	jest	w	znacznej	mierze	pochodną	zwiększenia	majątku	trwałego	
Spółki	i	związanego	z	tym	wzrostem	kosztów	jego	utrzymania	-	amortyzacji,	podatków	i	
opłat,	remontów,	monitoringu,	ubezpieczenia.	Ponoszone	koszty	przyczyniają	się	do	utrzy-
mania	infrastruktury	w	dobrym	stanie	technicznym	i	pozwalają	zapewnić	odbiorcom	stałe	
i	nieprzerwane	dostawy	wody	oraz	odbiór	i	oczyszczenie	ścieków.	Środki	wygenerowane	z	
działalności	Spółki	przeznaczone	będą	na	realizację	zadań	modernizacyjnych	i	inwestycyj-
nych	(w	tym	z	wykorzystaniem	funduszy	unijnych),	co	przyczyni	się	do	poprawy	standar-
du	świadczonych	usług	poprzez	zmniejszenie	ilości	awarii	sieci	wod-kan,	a	w	przypadku	ich	
zastosowania	skrócenie	czasu	pozostawiania	mieszkańców	bez	wody.
Prezydent	miasta	sprawdził	,	czy	taryfy	zostały	opracowane	zgodnie	z	przepisami	usta-
wy	dnia	7	czerwca	2001r	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadza-
niu	ścieków,	zweryfikował	koszty	związane	ze	świadczeniem	usług	poniesione	w	poprzed-
nim	roku	obrachunkowym,	ustalone	na	podstawie	ewidencji	księgowej,	z	uwzględnieniem	
planowanych	zmian	tych	kosztów	w	okresie	obowiązywania	taryf,	pod	względem	celowo-
ści	ich	ponoszenia.

z-ca PrezydenTa MiasTa

adaM Burczyk

Wysokość	opłat	za	1	m3	wody	oraz	opłat	stałych	(w	złotych,	netto)
1.	 gospodarstwa	domowe	i	sfera	produkcji	niematerialnej	
2.	 przemysł	spożywczy
3.	 strefa	produkcji	materialnej	:
4.	 stała	opłata	abonamentowa	na	jednego	odbiorcę	na	miesiąc
	 -	za	gotowość	qhnom	≤3,5	m3/h
	 -	za	gotowość	qhnom	>3,5	m3/h,	<20,0	m3/h
	 -	za	gotowość	qhnom	≥20,0	m3/h

3,24	zł/m3

4,31	zł/m3

4,31	zł/m3

2,46	zł/odb./mies.
51,51	zł/odb./mies.
177,45	zł/odb./mies.

Wysokość	opłat	za	1	m3	ścieków	(w	złotych,	netto)
1.	 wszyscy	odbiorcy	usług	 4,96	zł/m3

Stawki	opłat	za	przekroczenie	warunków	wprowadzenia	ścieków	
przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	 Wysokość	opłat	

1.	 chzT		
2.	 BzT5			
3.	 azot	ogólny
4.	 azot	amonowy
5.	 Fosfor	ogólny	
6.	 zawiesiny	ogólne	

1,49zł/kg
3,30zł/kgO2
20,92zł/kgn
32,12zł/kgn
143,77	zł/kgP
3,40	zł/kg
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Nie tylko w dworze Artusa, czy domu Uphagena w Gdańsku podziwiamy meble gdańskie. Taką możliwość daje nowa wystawa Fabryki Sztuk, 
eksponowana w kamienicy przy ul. Podmurnej 15. Jej otwarcie zapoczątkowało nowy cykl wystaw „Rzemiosło pomorskie”.

MEBlE GdAńSKIE W FABRyCE SZTUK
Meblarstwo świeckie rozwi-
jało się od końca XVI stule-
cia. Wcześniej, z powodu wielu 
wojen i niepokojów, wytwórcy 
mebli realizowali zamówienia 
kościelne. Jeśli chodzi o przed-
mioty domowego użytku, to nie 
przywiązywano, z wyjątkiem 
skrzyń, większej wagi do ich 
wyglądu. Meblarstwo gdańskie, 
zanim osiągnęło swój indywi-
dualny charakter, pozostawało 
pod wpływami niderlandzkimi. 
Pamiętajmy, że wraz z drugim 
pokojem toruńskim (1466 r.) 
Gdańsk znajdował się w obrę-
bie Rzeczypospolitej i był waż-
nym ośrodkiem wymiany han-
dlowej. W tym mieście na stałe 
lub czasowo osiedlali się arty-
ści holenderscy, którzy wywar-
li wpływ również na ówczes-
ne meblarstwo. Ok. 1700 roku 
zaczynał kształtować się typo-
wy styl gdański. Zamówienia 
na meble kierowali bogaci pa-
trycjusze, którzy nie tylko dba-
li o fasady swoich kamienic, ale 
także o ich wnętrza. Surowcem 
używanym do wyrobu mebli 
było oczywiście drewno – naj-
częściej dąb lub orzech. Jeśli 
chodzi o rodzaj wykonywanych 
przedmiotów, to powstały szafy, 

stoły, stoliki, meble siedzenio-
we, czyli fotele i krzesła. Jakie 
są meble gdańskie? Na pewno 
okazałe, majestatyczne, solid-
ne, luksusowe, rzeźbione. Na 
uwagę zasługuje ich płasko-
rzeźbiona dekoracja, przeważ-
nie roślinno-kwiatowa oraz fi-

guralna. Konstrukcja wsparta 
jest na baniastych nogach. Od 
około połowy do końca XVIII 
wieku meble gdańskie uległy 
angielskim wpływom. 
Na wystawie w kamienicy przy 
ul. Podmurnej 15 prezentujemy 
bibliotekę wzorowaną na XIX-

Fabryka Sztuk zwraca się z prośbą o bezpłatne udostępnienie archiwalnych zdjęć przedstawiających ulicę Jarosława Dąbrow-
skiego w celu ich zeskanowania, a następnie opublikowania na wystawie plenerowej.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 58 530-44-81 wew. 116 lub e-mailowy: m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl

Zbigniew Żurawski opowiada o meblach gdańskich
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WystaWa „RzeMIosło poMoRskIe. 
Meble gdańskIe”
Fabryka sztuk
tczew, ul. podmurna 15

„Miłość dotyka” – to tytuł 
koncertu Zespołu Cantabile, 
na który Fabryka Sztuk zapra-
sza 31 marca 2017 r. o godz. 
18.00. Zespół działa już piąty 
rok i zajmuje się poezją śpiewa-
ną, często występuje na impre-
zach charytatywnych. W jego 
repertuarze oprócz własnych 
piosenek można znaleźć m.in. 
ut wor y Bu łata Okudżaw y  
w tłumaczeniu Krzysztofa Pa-
sternaka. 
Skład zespołu:
Grażyna Zakrzewska – teksty 

wiecznym meblu. Opatrzo-
na jest gdańskim herbem, pod-
trzymywanym przez parę lwów 
oraz łacińską sentencją Nec tem-
pere, nec timide (ani zuchwa-
le, (pochopnie) ani trwożliwie). 
Obok niej zobaczyć można sto-
lik, biurko, zegar i fotel. Ich au-
torem jest Zbigniew Żurawski, 
który wykonuje je od niemal 30 
lat, ręcznie i całkowicie z drew-
na. W jego pracowni powstają 
fotele dla Honorowych Obywa-
teli Miasta Gdańska. Najwięk-
szym wyróżnieniem i zaszczy-
tem dla pracowni Zbigniewa 
Żurawskiego było wykonanie 
stołu ołtarzowego, tronu oraz 
ambonki dla celebry papieskiej 
Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Hipodromie w Sopocie w 1999 
roku. Na ekspozycji zwracają 
uwagę przedmioty (biżuteria, 
szkatułki…), wykonane z czar-
nego dębu wydobytego podczas 
badań archeologicznych na te-
renie średniowiecznej zabudo-
wy Gdańska.   

M. K.
Na podstawie:
Gdańsk, jego dzieje i kultura, Bien-

icki, Tytus [Publ.]. - Warsza-
wa (1969).

materiałów Z. Żurawskiego.

MUZyCZNy WEEKENd W FABRyCE SZTUK

Adam Makowski  
– muzyka i gitara akustyczna 

Grażyna Zakrzewska, Adam 
Makowski, Kornelia Be-
gier, Julia Brzezińska, Pa-
trycja Majcherczyk, Paulina 
Majcherczyk – wokale 

Zdzisław Świtalla  
– gitara elektryczna

Tomasz Mackiewicz  
– harmonijka 

Szymon Laskiewicz – klarnet
Sławomir Gąsiorek  

– gitara basowa
Wstęp wolny!

Pierwsza odsłona:
koncert	poezji	śpiewanej	zespołu	cantabile

Tomasz Olszewski – autor tek-
stów, kompozytor, wykonawca, 
dziennikarz, prezenter radiowy 
i telewizyjny, konferansjer lub 
– po prostu – śpiewający poe-
ta – wystąpi ze swoimi poet-
yckimi utworami 1 kwietnia 
2017 r. o godz. 18.00 w Fab-
ryce Sztuk. Towarzyszyć mu 
będą: Paweł A. Nowak (akor-
deon, akordina), Maciej Sa-
dowski (kontrabas) i Tomasz 
Koper (perkusja). 
Utwory Tomasza Olszewskiego są 
ścieżką, po której muzyk prowadzi 

Druga odsłona:
koncert	„jeST	PiĘKnie…”	Piosenka	autorska

nas pokazując swój świat, swoją 
wrażliwość i swoje głębokie uc-
zucia. Ilustruje je niezwykle de-
likatnymi dźwiękami, łagodnie 
zarysowaną linią melodyczną, 
dzięki czemu treść jego wypow-
iedzi dotyka nas osobiście i po-
zostawia przestrzeń do zadumy. 
Wzrusza sposób, w jaki pieśniarz 
opowiada o miłości, pożądaniu, 
tęsknocie za bliskością – emocjach, 
które są wspólne dla wszystkich  
i które możemy przeżyć słuchając 
tych przepięknych kompozycji… 
Wstęp wolny!
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dyŻURy W sPRAWiE sKARG i WNiosKÓW MiEsZKAŃcÓW

Mirosław Pobłocki, prezydent tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta tczewa – adaM Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
adaM bUrczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

z KAlendArzA imPrez
W	kwietniu	w	cKiS
2 kwietnia – godz. 10.00 
Ogólnopolski Turniej Tańca 
Sportowego o Puchar Prezy-
denta Miasta Tczewa
Grand Prix Polski Ekstrakla-
sa FTS
7 kwietnia, godz. 19.00 
„Jezioro Łabędzie” 
balet do muzyki Piotra Czaj-
kowskiego w wykonaniu Peters-
burg International Ballet
Bilety 50 zł
8 kwietnia, godz. 16.00 
„Mężczyzna idealny”  
– komedia terapeutyczna
Sławny showman telewizyj-
ny, gwiazdor estrady, przeży-
wa kryzys osobowości i zgłasza 
się na kurację do kliniki lecze-
nia męskich nerwic
Obsada: Jacek Kawalec, Piotr 
Pręgowski, Małgorzata Lewiń-
ska, Andrzej Beya-Zaborski 
Bilety 80 zł
22 kwietnia, godz. 18.55
Opera The Metropolitan Ope-
ra: Live in HD 
Eugeniusz Oniegin  
(Czajkowski) 
Bilet normalny 35 zł, ulgo-
wy 30 zł
23 kwietnia, godz. 17:00 
Koncert Wiosenny 
„Echo zaprasza do Tczewa”
Wstęp wolny
28 kwietnia, godz. 19:00
Big Band pod dyrekcją Adama 
Wendta – koncert
Big Band Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Fry-
deryka Chopina w Gdańsku 
pod dyrekcją Adama Wendta
Koncert z okazji Światowego 
Dnia Jazzu
Bilety 15 zł
29 kwietnia, godz. 16:00 
Koncert Teresy Werner 
Bilety 50 zł

Orkiestra Kameralna Progress 
zaprasza na Koncert Pasyjny, 
który odbędzie się 9 kwietnia  
o godz.17 w Centrum Kultury  
i Sztuki w Tczewie.
Prostota, a jednocześnie udu-
chowienie muzyki Mendelssoh-
na, Pucciniego oraz Lutosław-
skiego sprawiają, że wywiera 
ona wielkie wrażenie na każ-
dym, nawet mniej obeznanym 
w muzyce klasycznej słucha-
czu. Jest to więc idealny sposób 
na chwilę filozoficznej refleksji 
i duchowe wprowadzenie w czas 
Wielkiego Tygodnia, o któ-

Od połowy marca możemy podzi-
wiać najnowszy tczewski mural. 
Jego koncepcję przygotowała p. 
Agnieszka Cieśla z Wejherowa, 
która wygrała ubiegłoroczny 
konkurs ogłoszony przez prezy-
denta Tczewa Mirosława Pobło-
ckiego. 
Mural, na zlecenie miasta, wy-
konała warszawska firma Good 
Looking Studio s.c.
Jest to już trzeci mural przy al. 
Zwycięstwa w Tczewie (lepiej 
widoczny od strony ul. Wojska 
Polskiego). Pierwszy nawią-

TCZEWSKIE MURAlE
zuje do słynnej fotografii Al-
freda Eisenstaedta (fotografi-
ka pochodzącego z Tczewa) 
Jest to inspiracja najbardziej 
znanym jego zdjęciem, przed-
stawiającym całującą się parę 
marynarza i pielęgniarki na no-
wojorskiej ulicy – z 1946 r. Wy-
konany został w 2014 r. dzię-
ki współpracy z grupą „Zieleń 
dla tczewian”. Autorem pro-
jektu malowidła i jednocześ-
nie wykonawcą jest p. Emilia 
Garska.
Pozostałe dwa murale to efekt 
konkursów organizowanych 

przez prezydenta Tczewa. Ten 
przy al. Zwycięstwa 2 przed-
stawia Jasną i Dersława, le-
gendarnych założycieli Tcze-
wa – autorem koncepcji jest 
Ma x im  Steinke z Tczewa. 
Trzeci mural – świeżo nama-
lowany, to charakterystyczne 
elementy Tczewa (wiatrak, 
most , wieża ciśnień, staro-
miejskie kamieniczki, kościo-
ły Wisła).
Do zagospodarowania pozosta-
ła jeszcze jedna ściana...

M.M.

9 kwietnia w cKis

Koncert PAsyjny z orKiestrą Progress
re postarają się muzycy Orkie-
stry Kameralnej Progress pod 
batutą jej założyciela i dyrek-
tora artystycznego – Szymo-
na Morusa.
O r g a n i z a to r a m i  k onc e r-
tu są Pomorskie Stowarzy-
szenie Musica Giovane oraz 
Centrum Kultury i Sztuk i  
12
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