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Wiosny w sercu,
życzliwości na zewnątrz
Czasu dla najbliższych,
odpoczynku dla siebie
Mniej pesymizmu, więcej
wiary i nadziei
Dobrych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Tczewianom
życzą
Prezydent Tczewa

Mirosław Pobłocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Augustyn

J

eszcze w t ym
roku niecka czyżykowska stanie się
centrum aktywności dla rolkarzy, wrotkarzy, deskorolkarzy, rowerzystów itp.
Teren położony nad Wisłą, w niewielkiej odległości od Bulwaru Nadwiślańskiego i Wiślanej Trasy Rowerowej będzie naturalnym przedłużeniem miejskich terenów wypoczynkowych, szczególnie dla tych, którzy lubią wolny czas
spędzać aktywnie.
Więcej na str. 5 
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Weekend za pół ceny – zbieramy zgłoszenia

XL SESJA
Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

I.	Część pierwsza:
21 i 22 kwietnia po raz piąty w Tczewie odbędzie się akcja „Weekend
za pół ceny. Rozsmakuj się w Metropolii”.
„Weekend za pół ceny odbędzie się w ramach wspólnej akcji Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wydarzenie jest
otwarte dla wszystkich, którzy oferują usługi gastronomiczne, hotelowe, kulturalne, sportowe, kosmetyczne, turystyczne itd. i są
gotowi obniżyć ceny oferowanych produktów i usług o 50 proc.
w ustalonych dniach. Obniżka może dotyczyć jedynie wybranych
usług lub dań albo całej oferty (z zastrzeżeniem, że wyłączony
z promocji jest alkohol i artykuły tytoniowe).
Na zgłoszenia czekamy do 13 kwietnia.
Regulamin akcji oraz kartę zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim (Biuro Rzecznika Prasowego, tel. 58 77 59 322,
490) lub pobrać ze strony www.wrotatczewa.pl.

Tczew Samorządem Równych Szans
Tczewski projekt „Życie to teatr” otrzymał wyróżnienie w IX edycji
konkursu „Samorząd Równych Szans 2017”.
Projekt realizowany był przez MOPS i ZM PKPS w Tczewie,
a konkurs został zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju
Regionalnego w Krakowie. Instytut ten nagradza i promuje najciekawsze, realizowane przez samorządy, rozwiązania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.
Celem projektu była kontynuacja Przeglądu Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”, który miał swój początek w 2005 roku. Przegląd wpisał się już na stałe do miejskiego kalendarza imprez kulturalnych organizowanych w Tczewie.
W 2017 r., w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej zrealizowana została kolejna edycja projektu prezentująca
różnorodność form scenicznych realizowanych przez zespoły teatralne, tworzone przez niepełnosprawnych aktorów. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnymi poprzez
promocję twórczości teatralnej dla szerszego grona społeczności.
Inicjatywa z roku na rok poszerza swój zasięg, początkowo brały
w nim udział zespoły z województwa pomorskiego a od kilku lat
zdarza się, że również z innych stron Polski. Przegląd skierowany jest do grup teatralnych działających przy ośrodkach wsparcia
dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, kluby samopomocy, stowarzyszenia.
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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 22 lutego 2018 r.
5.	Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2018 r.
6.	Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 22 lutego do
28 marca 2018 r.

II.	Część druga:
7.	Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za
rok 2017 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
8.	Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima na drogach miejskich i powiatowych za
2017 r.
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w 2017 roku.
10.	Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
11.	Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2017 r.
12.	Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz
Fabrykę Sztuk w 2017 r.
13. Podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
14.1 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
14.2 zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2018,
14.3 aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa,
14.4 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie
administracyjnym miasta Tczewa,
14.5 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,
14.6 wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Tczew „Panorama
Miasta”,
14.7 podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej
w Tczewie.
14.8 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie
prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu
„Czyste powietrze Tczewa”.
14.9 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok,
14.10 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
15.	Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
16.	Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
Porządek sporządzono 8 marca 2018 r.

Ilu nas jest?
1 marca br. w Tczewie zameldowanych było 57 380 osób, w tym
56 165 na pobyt stały i 1215 na pobyt czasowy. Od początku lutego ubyło 38 osób.
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Krótko

Więcej na most, mieszkania i rekreację
Dodatkowe środki na remont Mostu Tczewskiego, budowę mieszkań komunalnych i zagospodarowanie niecki czyżykowskiej
uchwalili tczewscy radni na sesji w lutym br.

M. Mykowska

Tczewska Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła korektę budżetu na 2018 r. Równolegle
podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
a konkretnie na II etap przebudowy Mostu Tczewskiego. – Miasto
Tczew systematycznie, od kilku
lat, wspiera przebudowę Mostu
Tczewskiego. Mimo, że zarząd
nad tym obiektem sprawuje Starostwo Powiatowe, jest to zabytek stanowiący wizytówkę Tczewa będący atrakcją turystyczną
i jednocześnie unikalnym zabytkiem inżynierii budowlanej. –
tłumaczy Mirosław Pobłocki,
prezydent Tczewa.
W 2016 r. powiat tczewski zakończył I etap prac budowlanych
dotyczących środkowej, najstarszej części mostu. Niestety, nie
przywróciło to ruchu kołowego
ani pieszego na moście i w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie katastrofą budowlaną.
Dlatego niezbędna jest kontynuacja prac związana z przebudową
przęseł od strony miasta.



Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie

Zabezpieczone przez miasto Tczew
2 mln zł stanowić będą część wkładu
własnego, koniecznego do realizacji
inwestycji. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu państwa
Nie jest to pierwsze wsparcie samorządu miasta Tczewa na rzecz
przebudowy Mostu Tczewskiego
– łączna kwota dofinansowania
przekroczyła 5,2 mln zł.
Rów n ie ż 2 m l n z ł z osta ł y
przeznaczone dla Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, które realizuje budowę mieszkań komunalnych
przy ul. Prostej. Obecnie znajduje się tam 6 bloków, każdy po
18 mieszkań, a jest jeszcze miej-

sce na dwa kolejne. Jeden z nich
ma powstać w 2018 r. i kosztować 2 mln zł, drugi – o takiej
samej wartości – w 2019 r.
Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat
w formie dotacji bezzwrotnej do
wysokości 2 mln zł, w ramach
programu prowadzonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie. Dotacja zostanie
przyznana po zakończeniu inwestycji w 2019 r.
Ponadto dodatkowe 1,6 mln zł
przeznaczone zostanie na zagospodarowanie niecki na Os. Czyżykowo (więcej na str. 5).
M.M.

ną sytuację, zwłaszcza, że masowiec o nazwie TCZEW został na początku grudnia ub. roku
zwodowany w chińskiej stoczni
i przekazany Polskiej Żegludze
Morskiej. Nasuwa się pytanie – czy
przez te niespełna dwa lata, zasługi
dyrygentki i koordynatorki Harcerskiej Orkiestry Dętej, która jest równocześnie orkiestrą reprezentacyjna
Związku Harcerstwa Polskiego oraz
orkiestrą reprezentacyjną Tczewa – z
70-letnią tradycją, uległy dewaluacji? Zdaję sobie sprawę, że w strukturze firmy oraz Zarządzie PŻM
zaszły w tym czasie duże zmiany,
ale trudno mi zrozumieć, że decyzje i uzgodnienia sprzed niespełna
dwóch lat przesłały obowiązywać.
Wyrażam ogromne ubolewanie z
powodu decyzji PŻM. Proszę jednocześnie o informację, jakimi priorytetami kieruje się Zarząd PŻM
wyłaniając, zgodnie z nową procedurą, matki chrzestne dla swoich
statków. Mam nadzieję, że mimo
wszystko nasza kandydatka sprosta

tym wymaganiom – napisał prezydent Tczewa.
Niestety, odpowiedzi z PŻM się
nie doczekaliśmy…
Tymczasem w połowie marca w
mediach lokalnych i ogólnopolskich pojawiła się informacja, podana przez zarządcę komisarycznego PŻM, że…chrzest nowej
jednostki odbędzie się w kwietniu w Policach, tyle, że jego matką chrzestną nie będzie Magdalena Kubicka-Netka, lecz… Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, gdyńska poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca sejmowej
Komisji Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej.
Po burzy, jaka rozpętała się w
mediach, w Gdańsku odbyła
się konferencja prasowa zwołana przez polityków PiS, podczas
której D. Arciszewska-Mielewczyk oświadczyła, iż nie wiedziała o wcześniejszej nominacji i nie zamierza konkurować
z dyrygentką Harcerskiej Or-

Komitet Rewitalizacji

Od połowy stycznia działa Komitet Rewitalizacji powołany przez prezydenta Tczewa,
opiniujący wszystkie działania
związane z rewitalizacją.
W skład komitetu weszły 24
osoby reprezentujące różne środowiska – m.in. organizacje pozarządowe, oświatę, podmioty
zarządzające nieruchomościami, miejskie jednostki organizacyjne, policję, mieszkańców.
Członkowie komitetu wyłonili ze
swojego grona prezydium. Przewodniczącym został Krzysztof
Misiewicz, wiceprzewodniczącym Rafał Dietrich, a sekretarzem Brygida Giełdon.
Pozostali członkowie: Michał
Bollin, Iwona Bylicka, Monika
Fabich, Krystian Jendrzejewski, Jolanta Śliwińska, Bożena Chylicka, Marcin Kussowski, Andrzej Zblewski, Łukasz
Brządkowski, Barbara Kamińska, Paulina Kremer, Arkadiusz Linda, Małgorzata
Modliszewska, Ewa Dzierżanowska – Wasielewska, Grzegorz Sobieralski, Magdalena
Grabowska, Magdalena Zulewska, Beata Szweda, Katarzyna Dworakowska, Jan Koitka, Joanna Świąder.

Kontrowersje wokół matki chrzestnej m/s Tczew
Sprawa wyboru matki chrzestnej
dla masowca Tczew nadal budzi
kontrowersje, ale posłanka PiS,
która miała zastąpić tczewiankę
w tej roli, wycofała się.
Po ogłoszeniu w mediach, że
armator, czyli Polska Żegluga
Morska, zamierza tę funkcję powierzyć Dorocie ArciszewskiejMielewczyk, wielu tczewian nie
kryło oburzenia , że zasłużoną tczewiankę miałaby zastąpić
osoba związana z polityką.
W marcu 2016 r. otrzymaliśmy
od armatora, czyli Polskiej Żeglugi Morskiej informację, że
matką chrzestną statku o nazwie
TCZEW, będzie tczewianka –
Magdalena Kubicka-Netka.
Tymczasem w grudniu 2017 r. armator… anulował swoją wcześniejszą decyzję, twierdząc, że
zmieniły się zasady przyznawania
tego honorowego tytułu. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
natychmiast skierował pismo do
armatora, aby wyjaśnić tę dziw-

kiestry Dętej. Również Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej przeprosiło tczewiankę za zamieszanie
i uznało, że propozycja objęcia
tytułu matki chrzestnej przez
Magdalenę Kubicką-Netkę jest
nadal aktualna, ale … „decyzja
o nadaniu tytułu leży w wyłącznych kompetencjach armatora,
czyli w przypadku m/s Tczew,
w kompetencjach Polskiej Żeglugi Morskiej”. Ministerstwo
zwróciło się do PŻM z prośbą
o wyjaśnienie tej sprawy twierdząc, że było zaskoczone decyzją o zmianie nominacji i że była
ona nadużyciem.
Nie kończy to jednak sprawy
wyboru matki chrzestnej dla
statku Tczew. Jak wypowiedział
się Krzysztof Gogol, rzecznik
Polskiej Żeglugi Morskiej. - Na
razie nie planujemy chrztu statku Tczew. Nie ma więc także tematu matki chrzestnej…
M.M.

 • Samorząd

Marzec 2018 • Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tczewie, drugie piętro, został
wywieszony wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Tczew, przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej
części dachu hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki
w Tczewie, o powierzchni dziesięć
metrów kwadratowych, w celu posadowienia wolnostojącego nośnika LED
reklamującej targowisko miejskie pod
nazwą MANHATTAN.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki spotkał się z liderami tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Tczewa.
Dla 27 liderów przygotowane
zostały pamiątkowe certyfikaty i drobne upominki. – Bardzo
wam dziękuję za aktywność, to
dzięki zebranym przez was podpisom zrealizujemy kolejne inwestycje – powiedział prezydent
Mirosław Pobłocki. – Każdy z
was otrzymał symboliczny certyfikat, który świadczy o zaangażowaniu w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję za
nowe pomysły i za to, że przekonaliście mieszkańców, że warto
zmieniać swoje otoczenie.
Liderzy budżetu obywatelskiego nie tylko składali projekty, ale też przekonywali swoich sąsiadów do ich poparcia.
O tym, jak istotne jest ich działanie świadczy choćby statystyka: spośród 6028 osób, które wzięły udział w tegorocznym
głosowaniu, aż 5068, czyli 85
proc. głosów oddanych zostało
tradycyjnie – „papierowo”, a zaledwie 960 przez internet.
Wśród projektów wybranych
przez mieszkańców są m.in. monitoring szkoły i terenów rekre-

M. Mykowska

Na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie, 22 lutego 2018 r. podjęto następujące uchwały:
– nr XXXIX/348/2018 w spr. wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej;
– nr XXXIX/349/2018 w spr. wysokości
i zasad ustalania opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
– nr XXXIX/350/2018 w spr. wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż
z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo
użytkowania wieczystego, położonej
w Tczewie przy ul. Stoczniowców;
– nr XXXIX/351/2018 w spr. wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż
z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo
użytkowania wieczystego, położonej
w Tczewie przy ul. Robotniczej;
– nr XXXIX/352/2018 w spr. zatwierdzenia Wieloletniego Planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2018–2021;
– nr XXXIX/353/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Tczewskiego;
– nr XXXIX/354/2018 w spr. zmiany
w budżecie miasta Tczewa na 2018 r;
– nr XXXIX/355/2018 w spr. zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Tczewa na lata 2018–2033.
Wszystkie uchwały można znaleźć
w Biurze Rady Miejskiej UM oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tczew.pl

Prezydent Tczewa podziękował
liderom Budżetu Obywatelskiego 2018

acyjnych, modernizacja placów
zabaw, zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych,
ogrodzenie placu zabaw, projekt
przebudowy ścieżki rowerowej,
zakup wyposażenia do świetlicy dla mieszkańców (szczegóły
na www.bo.tczew.pl).

W tegorocznej edycji do realizacji zakwalifikowało się 17 projektów, ale prezydent Mirosław
Pobłocki zadeklarował, że jeśli
w wyniku przetargów pojawią
się oszczędności, ta lista zostanie uzupełniona.
M.M.

Liderzy Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2018:
Józef Ziółkowski, Piotr Prasek, Agnieszka Pawińska, Tomasz Sierocki, Marcin
Kussowski, Adam Miernikiewicz, Elżbieta Soroko, Elżbieta Biniszkiewicz, Iwona
Korytkowska, Maciej Skiberowski, Tomasz Chabowski, Robert Piaskowski,
Jan Słomski, Rajmund Dominikowski,

Rafał Piaskowski, Witold Targan, Michał
Klonowski, Antoni Owczarek, Kazimierz
Kołacki, Krystyna Piątkowska, Mieczysław Żuchliński, Bożena Chylicka,
Gabriela Makać, Krzysztof Misiewicz,
Marcin Szulc, Kazimierz Mokwa, Tomasz Tobiański.

Świetlica na Górkach – wykonawca już na placu budowy
1 marca wykonawcy przekazany został plac budowy, na którym za kilka miesięcy powstanie świetlica i biblioteka na
Górkach.
Wyłonionym w przetargu wykonawcą budynku użyteczności publicznej jest tczewska firma Gladpol. Koszt inwestycji to
2,1 mln zł.
Zadanie obejmuje wybudowanie piętrowego budynku użyteczności publicznej, w którym
zlokalizowana zostanie świetlica oraz filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej wraz z niezbędnym
zapleczem socjalno-sanitarnym
oraz biurowym.

Teren działki zostanie zagospodarowany elementami małej architektury jak np.: ławki,
śmietniki, stojaki na rowery.

J. cherek

Z sesji

Cała powierzchnia działki –
1484 m 2.
Termin realizacji zadania: 7
września br.

Dodatkowo, zakup wyposażenia do świetlicy na Os. Gór-

ki to jeden z projektów, które
zostały wyłonione do realizacji
w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Tczewa. Już w ubiegłym roku natomiast teren został ogrodzony.
M.M.
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Teraz czas na Czyżykowo

Niecka nie tylko dla miłośników dwóch kółek
Tor wrotkarski, pumptracki, boisko do plażówki, ale także ścieżki spacerowe – na terenie niecki
czyżykowskiej powstanie jeden
z największych i najbardziej
atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w Tczewie.
Niecka czyżykowska, położona nad Wisłą, w niewielkiej
odległości od Bulwaru Nadwiślańskiego i Wiślanej Trasy
Rowerowej stanie się naturalnym przedłużeniem miejskich
terenów w y pocz y nkow ych,
szczególnie dla tych, którzy
lubią wolny czas spędzać aktywnie.
Zagospodarowanie niecki czyżykowskiej to jedna z największych inwestycji, które w tym
roku będą realizowane w Tczewie. W budżecie na ten cel
mamy 2,6 mln zł. Dodatkowo,
m.in. dzięki zaangażowaniu
posła Kazimierza Smolińskiego, na zagospodarowanie tere-

nów nadwiślańskich w Tczewie
(niecki czyżykowskiej, Bulwaru
Nadwiślańskiego, terenu rekreacyjnego na Os. Staszica), w budżecie państwa zapewniona została kwota 1,6 mln zł.
Powierzchnia opracowania to
blisko 45 tys. m 2 na działce po-

Takie m.in. pumptracki służące do ewolucji rowerowych pojawią się na
terenie niecki

łożonej pomiędzy ul. Orzeszkowej, Konarskiego, Pułaskiego
i Nadbrzeżną – pomiędzy zabudową mieszkalną i wałem Wisły
od wschodu.
W ramach zagospodarowania
terenu zaprojektowane zostały m.in.:

– tor wrotkarski o nawierzchni
asfaltowej, szerokości 6 m i długości 200 m, trasa będzie pochylona na łukach, w centrum znajdować się będzie plac wrotkarski
o wymiarach 25,84x57,84 (miejsce przeznaczone na urządzenia
do trenowania na wrotkach i deskorolkach)
– modułowe tory pumptrack
do jazdy na rowerach dla
dzieci
– ścieżk i rolkarsk ie wokół
w tor u w rotk a rsk iego
i pumptracków
– ścieżki spacerowe
– boisko do siatkówki plażowej
– wyposażenie terenu z ławki,
leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia
placów zabaw.
– oświetlenie terenu
– zieleń niska i wysoka.
Teren zostanie odwodniony
i oświetlony.
M.M.

Istniejący plac zabaw zostanie wzbogacony o nowe elementy – to efekt
tegorocznego Budżetu Obywatelskiego

Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa
– Przez ostatnie lata miejskie
inwestycje, przynajmniej te
związane z estetyką, z infrastrukturą służącą wypoczynkowi i rekreacji, koncentrowały się na Starym Mieście,
na Suchostrzygach. Czyżykowo było nieco pomijane.
Chciałbym to zmienić. Niewątpliwym atutem Czyżykowa jest bliskość terenów
nadwiślańskich i sporo zieleni, którą oferują m.in. ogródki działkowe, ale poza tym to

głównie dzielnica mieszkaniowa, gdzie przydałoby się więcej
miejsc do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Myślę, że idealnym terenem jest właśnie niecka
czyżykowska.

Dzięki inwestycji miasta, niecka stanie się centrum aktywności dla rolkarzy, wrotkarzy,
deskorolkarzy, rowerzystów itp.
Aby było to miejsce odpowiadające rzeczywistym potrzebom amatorów tych dyscyplin
sportu, konsultowaliśmy się z

tymi środowiskami i ich propozycje zostały uwzględnione
w projekcie. Niecka czyżykowska będzie służyła nie tylko miłośnikom ekstremalnej jazdy na
rowerze czy deskorolce, ale także tym wszystkich, którzy chcą
wypocząć na powietrzu. Już
mamy w tym miejscu siłownię
pod chmurką, plac zabaw – obie
inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Tczewa. W tym roku teren zabaw dla dzieci zostanie wzbo-

gacony o… statek. To kolejna
inicjatywa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Będzie też boisko
do siatkówki plażowej, ławki, sporo zieleni, ścieżki spacerowe i inne elementy małej
infrastruktury. Jestem przekonany, że zwłaszcza w połączeniu z Bulwarem Nadwiślańskim, będzie to miejsce
chętnie odwiedzane nie tylko
przez mieszkańców Czyżykowa i nie tylko tczewian.
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Żołnierze Wyklęci uhonorowani przez tczewian
Uroczystości rozpoczęły się
obok tablicy pamiątkowej przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
O historii tego miejsca przypomniał Krzysztof Korda, dyrektor MBP. W budynku dzisiejszej
miejskiej książnicy, w okresie
stalinowskim mieścił się areszt
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, w którym przetrzymywano i torturowano członków konspiracyjnych organizacji
niepodległościowych oraz inne
osoby aresztowane z powodów
politycznych. Pod tablicą przypominająca o tych wydarzeniach
złożono wiązanki kwiatów.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli obok Ronda Żołnierzy Wyklętych do Pomnika
Ofiar Stalinizmu w Parku Miejskim. W uroczystościach wzięli

M. Mykowska

Mieszkańcy Tczewa uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych zorganizowanych
w hołdzie Żołnierzom Wyklętym.

udział przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, instytucji, harcerze, młodzież szkolna, kombatanci, mieszkańcy
Tczewa.
O Żołnierzach Wyklętych oraz
historii tego stosunkowo nowego święta (ustanowione zostało w
2011 r.) przypomniał Krzysztof
Korda, prowadzący uroczystość.

To święto jest wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za
świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych,
za krew przelaną w obronie Ojczyzny. – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 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 – przypomniał K.
Korda. – Data 1 marca została
wybrana nieprzypadkowo – tego
dnia w 1951 r. zostali zamordowani przywódcy konspiracyjnego zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Żołnierzy Wyklętych wspominał również Edmund Pek,
przewodniczący Konwentu Organizacji Kombatanckich . Za
Żołnierzy Wyklętych modlił
się, wraz z zebranymi na uroczystości, ks. Adam Gadomski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża św.
Pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu złożono kwiaty i zapalono znicze.
Organizatorem uroczystości był
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki.
M.M.

„Czyste powietrze Pomorza” – „Czyste powietrze Tczewa”

Do 20 kwietnia czekamy na zgłoszenia
W związku z kolejną edycją konkursu, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pn.
„Czyste Powietrze Pomorza”, Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2018”.
Celem konkursu jest wyłonienie
spośród zgłoszonych zadań tych,
których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji
emisji substancji szkodliwych do
atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz
ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew.
Zgłoszenie konkursowe należy
przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie, w formie pisemnego wniosku. Wzór wniosku oraz regulamin konkursu
znajdują się na stronie www.wrotatczewa.pl
Wnioski należy składać w terminie
od 06.03.2018 do 20.04.2018 r.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji (zamianie) systemów
grzewczych, poprzez trwałą likwidację (przez co rozumie się fizyczny demontaż) kotłów i pieców
opalanych węglem lub koksem
i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
1) kotłami opalanymi gazem albo
olejem opałowym lub,
2) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii
(pompy ciepła) lub,
3) podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
Zadania mogą dotyczyć wymiany
źródeł ciepła zasilających budynki
mieszkalne zlokalizowane na terenie miasta Tczewa:
1) należące do osób fizycznych,
2) w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
3) stanowiące własność Gminy
Miejskiej Tczew.

Do konkursu mogą być zgłaszane
tylko zadania nierozpoczęte, dla
których została wykonana aktualna dokumentacja fotograficzna
stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
WAŻNE: Ponieważ Gmina Miejska Tczew ubiega się o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(WFOŚIGW w Gdańsku) – dotacją objęte zostaną tylko udokumentowane wydatki poniesione przez
Wnioskodawców w terminie po
opublikowaniu wyników konkursu
ogłoszonego przez WFOŚIGW
w Gdańsku. O wyniku konkursu Gmina Miejska Tczew powiadomi Wnioskodawców pisemnie
po opublikowaniu wyniku przez
WFOŚIGW w Gdańsku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie po 29 czerwca 2018 roku.

W latach 2012-2017, w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”,
„Czyste powietrze Tczewa”, zlikwidowano 348 kotłów węglowych
i wykonano 161 nowych instalacji (kotły gazowe, podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej i pompy ciepła).

Wnioskodawca ubiegający się
o dofinansowanie zobowiązany
jest zlikwidować wszystkie źródła
ciepła opalane węglem lub koksem
w miejscu realizacji zadania.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest wspólnota mieszkaniowa,
oznacza to likwidację wszystkich
pieców w budynku, w którym
funkcjonuje wspólnota. W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej, likwidacji
podlega(ją) żródło(a) ciepła w lokalu, którego wniosek dotyczy.
KONTAKT:
Ewa Banaszak
Wydział Spraw Komunalnych
i Inwestycji
58 775-94-74
banaszak@um.tczew.pl
Sylwia Balda
Wydział Spraw Komunalnych
i Inwestycji
58 775-93-97
balda@um.tczew.pl
Andrzej Gockowski
Wydział Rozwoju Miasta
58 775-94-13
gockowski@um.tczew.pl
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„Kociewskie Pióro” dla Krzysztofa Kordy
Krzysztof Korda został laureatem
nagrody Kociewskie Pióro 2017
w dziedzinie literatury.
Wyróżnienie, w kategorii animacja kultury indywidualnie,
otrzymała Eleonora Lewandowska.

K rzysztof Korda, dy rektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie, został doceniony za
liczne publikacje popularno–
naukowe, ale przede wszystkim
za książkę poświęconą wybitnemu Pomorzaninowi: „Ks. ppłk
Józef Wrycza(1884–1961). Biografia historyczna”.

Prezydent Tczewa pogratulował Krzysztofowi Kordzie nagrody „Kociewskie Pióro”

Nagroda „Kociewskie Pióro”
przyznawana jest przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
im. Małgorzaty Hillar od 2005 r.
Otrzymują ją twórcy z Kociewia,
działający na teranie Kociewia
i dla Kociewia. Inicjatorem nagrody był nieżyjący już Michał
Spankowski. Co roku, z przerwą w roku 2009 i 2017, odbywa
się uroczysta gala, podczas któ-

rej wręczane są nagrody kategoriach: literatura, publicystyka,
oraz animacja kultury (indywidualnie i zbiorowo). Przyznawana jest też nagroda za całokształt działalności. Do tej pory
„Kociewskimi Piórami” nagrodzono prawie 80 nagród.
W tym roku wpłynęło 21 wniosków o przyznanie nagrody od
różnych stowarzyszeń i instytucji z trzech kociewskich powiatów (tczewskiego, starogardzkiego, świeckiego). Decyzją

Gratulacje tczewskim laureatom złożył prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki.

M. Mykowska (2)

Eleonora Lewandowska to regionalistka, działaczka Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej,
ale przede wszystkim inicjatorka
i niestrudzona organizatorka najpierw Konkursu, a teraz Festiwalu
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.

Kapituły „Kociewskiego Pióra”, której przewodniczyła Jowita Kęcińska-Kaczmarek,
przyznanych zostało 5 nagród
w następujących kategoriach:
– literatura: Krzysztof Korda
z Tczewa – za publikację biografii
ks. Józefa Wryczy (nominowany
był także Janusz Stachulski)
– publicystyka: prof. Maria Pająkowska-Kęsik ze Świecia –
zajmuje się badaniem gwary kociewskiej, a nagrodę otrzymała

głównie za comiesięczne felietony drukowanie w „Pomeranii

– animacja kultury – indywidualnie: Zygmunt Paschilke
z Osiecznej – w budynku stacji
kolejowej w Osiecznej utworzył
prywatne muzeum kociewskie
(nominowani byli także: Eleonora Lewandowska z Tczewa,
Tomasz Damaszk ze Zblewa)
– animacja kultury – zbiorowo:
Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” z Pelplina (nominowana była także: Orkiestra Dęta
OSP Pinczyn)

– za całokształt działalności:
Chór pw. Św. Cecylii ze Zblewa,
który działa od 1913 r. (nominowane były także: Bogumiła Fijałkowska z Lubichowa oraz Eugenia Butyńska z Nowego)
G a l a w r ę c z en ia „ Koc ie wskich Piór” odbyła się 22 lutego
w Zblewie. Przybyli na nią
przedstawiciele samorządów
z kociewskich gmin oraz działacze regionalni, wśród nich wielu laureatów poprzednich edycji
„Kociewskiego Pióra”.

Laureaci i organizatorzy gali

Impreza odbyła się pod patronatem honorowym marszałka woj. pomorskiego, starostów świeckiego , tczewskiego
i starogardzkiego, prezydentów
Tczewa, Starogardu Gd. i Świecia oraz wójta gminy Zblewo.
M.M.
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straż mie jska
w tczewie
Numery porządkowe na
budynkach – ważna sprawa

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

Nie możesz uruchomić auta – zadzwoń po straż miejską
świadczenia pomocy, ponieważ
pojazdy były zaparkowane w sposób utrudniający dostęp do ich
akumulatorów .

Straż Miejska sprawdza prawidłowość oznakowania budynków
na terenie Tczewa. Jest to bardzo
istotne, m.in. dla służb ratowniczych.
„Numer porządkowy – ważną
informacją na naszym budynku”
– pod takim hasłem tczewscy
strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole pod kątem wyposażenia nieruchomości w numery porządkowe. Mundurowi
dokonają przeglądu wszystkich nieruchomości w mieście
i sprawdzą, czy numery na budynkach są widoczne i dostatecznie wyraźne.

Na razie strażnicy nie wystawiają mandatów, tylko dają czas
na uzupełnienie brakującego
numeru. Akcję rozpoczęto na
osiedlu Witosa i będzie kontynuowana w pozostałych tczewskich dzielnicach. Następnie
funkcjonariusze przeprowadzą kolejną kontrolę, która, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie skutkowała odpowiednimi
sankcjami wynikającymi z niedostosowania się do wskazanych wcześniej zaleceń .

Warto wspomnieć, że oznaczenie budynku jest obowiązkiem
spoczywającym na jego właścicielu, administratorze lub zarządcy. Zgodnie z przepisami
na każdym bloku, kamienicy
czy domu jednorodzinnym musi
znajdować się numer porządkowy. Nie musi to być tabliczka,
numer może być po prostu namalowany na furtce czy ścianie
budynku. Najważniejsze , aby
był widoczny. Jeśli dom znajduje się w głębi podwórza, najlepiej umieścić numer na ogrodzeniu posesji.
Prawidłowe oznakowanie nieruchomości ułatwia lokalizację
danego budynku, a także ma
znaczący wpływ na bezpieczeństwo. Dla wszystkich służb łatwość dotarcia do danego domu
jest bardzo ważna dla ratowania zdrowia i życia jego mieszkańców.

W mroźne dni strażnicy miejscy z
Tczewa pomagają mieszkańcom
uruchamiać samochody. Wystarczy zadzwonić pod numer 986.
Mroźna zima to trudny czas dla
kierowców. Szczególnie dla tych,
którzy nie garażują swoich aut,
tylko pozostawiają je na pobli-

skich parkingach. Podczas dużych mrozów problemy z uruchomieniem auta są powszechne.
Wówczas swoją pomoc oferują
strażnicy miejscy. Każdego roku
mieszkańcy Tczewa zgłaszają
problemy związane z uruchomieniem samochodu, nie zawsze jednak mundurowi mieli możliwość

W związku z tym Straż Miejska
w Tczewie zakupiła urządzenie
rozruchowe, które pozwala uruchomić samochód z rozładowanym akumulatorem bez względu na to, w jaki sposób będzie
zaparkowany, gdyż urządzenie jest przenośne. Booster na
co dzień jest wożony w jednym
z radiowozów. W pozostałych
pojazdach znajdują się również
zwykłe kable do łączenia dwóch
akumulatorów, które dotychczas były używane przez funkcjonariuszy .
Pamiętajmy jednak, że strażnicy mogą w tym czasie podejmować inne interwencje lub pomagać innym zmotoryzowanym
– dlatego dzwońmy i czekajmy
cierpliwie na ich przyjazd.

Straż Miejska w lutym
W lutym 2018 r. tczewska Straż
Miejska odnotowała 798 interwencji, w tym 346 zgłoszonych
przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 166 – od operatorów monitoringu, 68 – zgłoszonych przez dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie oraz
218 – to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 18 osób z upojeniem alkoholowym: 5 –
do miejsca zamieszkania, 2
– do pogotowia socjalnego
w Elblągu, 5 – do ogrzewalni
w Tczewie, 2 – do ośrodka
dla osób bezdomnych „Fides” w Malborku, 1 – do
ośrodka AGAPE w Nowym
Stawie, 1 – do Domu Św.
Brata Alberta w Elblągu, 2do ośrodka dla bezdomnych
w Borowym Młynie.
• Przeprowadzono 66 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji.

• Dzielnicowi strażnicy miejsc y dzia łając y na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 48 interwencji
własnych oraz 38 zleconych
(przez administracje i mieszkańców osiedli, dyżurnych
SM), nałożyli 11 mandatów
karnych na łącznie 950 zł,
wystawili 24 wezwania dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 28 osób pouczyli.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi
podjęli 8 interwencji własnych oraz 40 zleconych, nałożyli 1 mandat karny na 50
zł, wystawili 9 wezwań dla
sprawców wykroczeń drogowych oraz 2 osoby pouczyli.

Na terenie Starego Miasta
i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 28 interwencji własnych
oraz 71 zleconych, nałożyli 11
mandatów karnych na łącznie
700 zł, wystawili 32 wezwania
dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 19 osób pouczyli.

Interwencje dzielnicowych
dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.

• Do Komendy Powiatowej
Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące:
rozboju (1.02), uszkodzenia
mienia (1, 6.02), kradzieży
telefonu (1, 6.02), kolizji drogowej (15.02).

• Przeprowadzono dzia łania dot ycz ące eg z ek wowania od właścicieli psów
niezgodnego z przepisami
wyprowadzania czworonogów i sprzątania po nich.
Przeprowadzono 21 interwencji. Nałożono 1 mandat
karny (50 zł) za niezgodne
z przepisami wyprowadzanie psów oraz 1 mandat
karny (50 zł) za niesprzątanie po psach. Pouczono
3 osoby. 6-krotnie zgłoszono do schroniska informację
o psach bez opieki.

Wokół nas • 

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Marzec 2018

Krótko

„Zimowa opowieść” w interpretacji tczewskich seniorów
Przy wypełnionej po brzegi widowni CKiS, tczewscy seniorzy pokazali własną interpretację sztuki W. Szekspira.
8 marca na deskach Centrum
Kultury i Sztuki odbyła się prapremiera spektaklu pt. „Zimowa
opowieść” Williama Szekspira.
Aktorami byli studenci Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przygotowali
występ pod kierunkiem Marzeny Wojciechowskiej-Orszulak
z Teatru Szekspirowskiego w
Gdańsku. Seniorów z TUTW
wsparli panowie z Chóru Męskiego ECHO.
– Grupa teatralna działająca
przy TUTW zakwalifikowała
się do projektu pn. „Teatralny
Pasjans – drugie rozdanie”, którego organizatorem jest Dział
Edukacji Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku – tłumaczy Maria Banna, przewodnicząca Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego

•

Gmina Miejska Tczew otrzyma środki finansowe na zakup
nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) i lektur.

Wieku. – Głównym celem projektu jest integracja różnych
grup społecznych i aktywizacja twórcza.
Jest to już kolejna przygoda
tczewskich seniorów z teatrem,
prowadzona pod okiem profesjonalnych reżyserów. I tym razem występ spotkał się z aplauzem publiczności.

Udział w spektaklu wzięli:
Maria Adamczyk, Maria Banna,
Elżbieta Błaszkowska, Bożena
Czech, Krystyna Jakubanes, Ludwik Kiedrowski, Krystyna Kilanowska, Eugenia Kondzielewska,
Barbara Kozikowska, Marzena
Olszewska, Krystyna Ptaszkowska, Barbara Szweda, Urszula
Średniawska, Łucja Topolska.
M.M.

Nie tylko dla kolekcjonerów

Kolejny tczewski Znaczek Turystyczny

Najnowszy tczewski ZT (dostępny od 2 marca 2018 r.) dołączył
do trzech innych miejsc w grodzie Sambora wcześniej oznaczonych Znaczkiem Turystycznym.
Przypomnijmy –mieliśmy już
w naszym mieście ZT nr 515
z „Fabryką Sztuk w Tczewie”
oraz ZT nr 567 „Most Tczewski – Międzynarodowy Zabytek
Inżynierii Budowlanej 27 lipca
1851 r., a od grudnia 2017 roku
ZT nr 723 „Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie”.
Grafika Znaczka Turystycznego nr 689 „Tczew – Stare Mia-

sto” przedstawia dwie tczewskie
kamienice przy ul. A. Mickiewicza 8-9. Wybrano je nieprzypadkowo. Ul. A. Mickiewicza należy do najstarszych ulic
w grodzie Sambora. Idealnie
wpisuje się ona w układ urbanistyczny starego miasta Tczewa
sięgający XIII wieku. W średniowieczu trakt ten prowadził
do najważniejszej bramy miejskiej prowadzącej do Gdańska.
O randze tej ulicy świadczą relikty, nie zachowanych niestety
już dziś przedproży. Wizytówką tej ulicy są zabytkowe kamieniczki. Ich średniowieczny
charakter zachował się po dzień
dzisiejszy w piwnicach. Kamienica znajdująca się obecnie pod
numerem 8 została zakupiona
w 1667 roku prze protoplastę
tczewskiego odłamu rodu For-

sterów – Adama Simona Ferstera, który cieszył się dużym szacunkiem wśród mieszkańców
oraz piastował urząd burmistrza.
Bardziej znani są jego potomkowie, a wśród nich Jan Reinhold
(urodzony w kamienicy nr 4 przy
staromiejskim rynku, obecnie
pl. Hallera) – wielki podróżnik,
geograf, przyrodnik, tłumacz,
profesor Uniwersytetu w Halle,
uczestnik II wyprawy dookoła
świata Jamesa Cooka.
Najnowszy Znaczek Turystyczny nr 689 „Tczew – Stare Miasto” można zakupić podobnie
jak ZT nr 723 z „Kościołem
Podw y ż sz en ia K r z y ż a Św.
w Tczewie” w cenie 7 zł w siedzibie f irmy GTC GROUP
przy ul. Mickiewicza 9 (lokal
nr 1 na parterze).
A dam Murawski

Znaczek Turystyczny – to drewniany
krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10
mm z metalowym oczkiem do zawieszenia. Przedstawia atrakcję turystyczną
(obiekt lub miejsce), do którego dotarł
turysta i stanowi potwierdzenie jego pobytu w danym miejscu. Opatrzony jest

indywidualnym niepowtarzalnym numerem. W Polsce wyróżnianiem polskich zabytków i miejsc atrakcyjnie turystycznych
poprzez przydzielenie Znaczka Turystycznego zajmuje się firma Znaczki Turystyczne sp. z o.o. Na dzień 27.02.2018 r. było 647
miejsc wyróżnionych znaczkiem.

Ze zbieraniem znaczków turystycznych
wiąże się także gra kolekcjonerska.

Znaczek Turystyczny nr 689
„Tczew – Stare Miasto”, to kolejny już czwarty ZT, którym może
pochwalić się nasze miasto. Znalazł się on wśród 647 miejsc w Polsce wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym.

60 tys. na książki
dla szkół

Więcej o grze kolekcjonerskiej oraz o
samych Znaczkach Turystycznych możemy przeczytać na stronie internetowej: www.znaczki-turystyczne.pl

Dofinasowanie otrzymają biblioteki szkolne w 5 szkołach
podstawowych. Każda szkoła
otrzyma maksymalną kwotę
dofinansowania, która wynosi
12 000 zł. Wymagany wkład
własny to 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym (tj.
3 000 zł).
Wsparcie f inansowe otrzymają następujące szkoły podstawowe:

• 	Szkoła Podstawowa nr 1
• 	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
• 	Szkoła Podstawowa nr 5
• 	Szkoła Podstawowa nr 7
• 	Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

Ł ą c z n ie Gm i n a M ie jsk a
Tczew otrzyma dofinasowanie na zakup nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych
w wysokości 60 000 zł.
Cele programu:

• wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej
uczniów,

• wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe
w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa,
• wzmocnienie potencjału
i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup
nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur
szkolnych,
• zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie rozwijania
czytelnictwa uczniów.

„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” będzie realizowany do 2020 r. Finansowany
jest z budżetu państwa.
M.M.
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Jarmark Wielkanocny – zadowoleni klienci i wystawcy
Za nami kolejna
udana impreza
– Jarmark Wielkanocny. Wystawców
ani klientów nie
zniechęciły wiatr
i mroźna aura.
– Jarmark odbył się po raz
pierwszy, ale już dziś można powiedzieć, ze impreza była udana – twierdzi Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
– To nowa inicjatywa Fabryki
Sztuk, która w ten sposób chce
poszerzyć organizację ulicznych targów o jeszcze jedno wydarzenie.
W chatach rozstawionych na
pl. Hallera i ul. Mickiewicza
swoje produkty sprzedawało
35 wystawców – z Tczewa, Kociewia, Kaszub, Powiśla, Kurpi, Podlasia oraz górale z okolic Żywca.

nie brały udział w warsztatach
twórczego rękodzieła, gdzie wykonywały świąteczne kartki, koszyczki, girlandy, maski zająca
oczywiście pisanki.

Klienci nie mogli narzekać na
ofertę wystawców, która była
bardzo bogata, a wystawcy byli
zadowoleni z zainteresowania
klientów, którzy tłumnie odwiedzali tczewska starówkę.

Na stoiskach można było zakupić swojskie wędliny i pasztety, pieczywo, słodkości, a także
całą gamę wyrobów rękodzielniczych, począwszy od palm
wielkanocnych, stroików, pisanek poprzez koszyczki wiklinowe, własnoręcznie wykonane karty pocztowe, serwety,
bieżniki, poduszki, maskotki, akcesoria z filcu czy bawełny. Mała gastronomia oferowała dania charakterystyczne dla

Jarmark Wielkanocny dołączył
do kilku innych imprez handlowych organizowanych tczewskiej starówce – Jarmarku Bożonarodzeniowego, Pchlego
Targu i Wrześniowego Targowiska. Wszystkie one cieszą się
duża popularnością.

tych świąt. Nie zabrakło mobilnej kawiarenki.

Oc z y w i ś c ie ha ndel to n ie
wszystko. Gości witała okazała brama triumfalna ozdobio-

na elementami kociewskimi.
Animatorzy zadbali o najmłodszych, proponując gry, konkursy,
zabawy i zdjęcia z… wielkanocnym zajączkiem. Dzieci chęt-

Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego była Fabryka Sztuk,
która współpracuje z Urzędem
Miejskim, Zak ładem Usług
Komunalnych, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji, Zielenią Miejską i Centrum
Kultury i Sztuki.
M.M.

Historia • 11

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Marzec 2018

Tczew zdobyty – prawie 200 rekonstruktorów walczyło o miasto
Blisko 200 osób z 14 grup rekonstrukcyjnych przypomniało bitwę o Tczew z 1807 r.

W

W wydarzeniu wzięło udział
około dwustu rekonstruktorów
z całej Polski, m.in. z Gdańska, Warszawy, Bydgoszczy,
Nysy, Rypina, Łowicza, Krakowa, Wrocławia, Grudziądza, Poznania, Płocka,
w umundurowaniu i uzbrojeniu z epoki. Dramaturgię
zmagań wojennych podkreśliły efekty pirotechniczne!
Tuż przed samą bitwą, na placu Hallera, zostało zorganizowane obozowisko z czasów
napoleońskich. W namiocie
sztabowym Napoleona dzieci mogły zapisać się do szkoły rekruta, kolorowały mapę,
mogły też zdobyć certyfikaty
podpisane przez samego cesarza. Odbył się pokaz kuchni historycznej – można było
obejrzeć naczynia i sprzęt kuchenny oraz produkty żywnościowe i wysłuchać informacji o tajnikach gotowania
na przełomie XVIII i XIX
wieku. Na głodnych czekała
grochówka.
Nie mogło zabraknąć pokazu musztry i odprawy wojsk.
Chętni odwiedzili też kamienicę Fabryki Sztuk przy ul.
Podmurnej 15 i zwiedzili wystawę „Wielka wojna w małym mieście”.
Rekonstrukcję bitwy o Tczew
zorganizowała Fabryka Sztuk.
Wydarzenie jest cykliczne –
odbywa się co dwa lata.

M.M.

M. Mykowska (3)

niedzielę, 24 lutego na ulicach Starego Miasta w Tczewie zaroiło
się od wojsk pruskich, napoleońskich, w tym także polskich oddziałów dowodzonych przez gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego. Mroźna, ale
za to słoneczna aura, sprawiła,
że tczewianie chętnie podglądali najpierw obozowe życie,
a potem zmagania, które ostatecznie doprowadziły do kapitulacji Prusaków i zdobycia
Tczewa przez wojska napoleońskie, zmierzające w kierunku Gdańska.

Z kart historii

Z punktu widzenia historii
wojen, bitwa pod Tczewem
nie byłą wielkim starciem.
Wojska Dąbrowskiego miały
dużą przewagę liczebną
i gdyby nie pogardliwy stosunek pruskich oficerów do stających naprzeciw nich polskich
„pastuchów”, Prusacy nie powinni byli ryzykować zniszczenia awangardy w nierównej walce. Według (1851 r.)
Eduarda von Höpfnera, w samym mieście stracili ok. 150
zabitych, zaś 74 rannych oraz
150 ocalałych żołnierzy (w
tym 6 oficerów) poszło do niewoli. Höpfner podaje podejrzanie wysoką liczbę 270
uciekinierów, którzy zdołali
wyrwać się z Tczewa i wrócić
do Gdańska. Obliczony trochę
na efekt raport Dąbrowskiego obstaje za to przy (przesadzonej!) liczbie 600 wziętych
do niewoli. (…) Straty polskie wynosiły ok. 30 poległych
i kilkakrotnie więcej rannych,
wśród nich 16 oficerów – czytamy w publikacji A. Nieuważnego „Wielka wojna
w małym mieście. Boje
o Tczew w lutym 1807 r.”
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Wybieramy przedszkole dla dziecka

Na terenie miasta działają 2
przedszkola publiczne i 21 niepublicznych. Tak jak w poprzednim roku szkolnym, także
i w 2018/2019 trzy przedszkola
niepubliczne – „Chatka Puchatka”, „Jodełka” i „Siedem Darów” – funkcjonować będą na
podobnych zasadach jak przedszkola publiczne.
Przedszkolaki oprócz podstawowej opieki i w yży wienia,
mogą liczyć na zróżnicowaną
ofertę zajęć dodatkowych.

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: 186
liczba grup: 8

odpłatność: opłata za każdą godzinę powyżej 5 godzin
bezpłatnych – 1 zł
wyżywienie – 6 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język
angielski (codziennie), rytmika
(raz w tygodniu), tańce, pierwsza pomoc przedmedyczna (raz
w miesiącu)
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: 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: 6:00-16:30
liczba miejsc: 160

M. Mykowska

Jak co roku otej porze
rodzice i opiekunowie
najmłodszych tczewian
zastanawiają się nad
wyborem przedszkola.Mamy nadzieję, że
poniższe zestawienie
pomoże w podjęciu
decyzji.

Uczestnicy konkursu plastycznyego „Tczewskie przedszkolaki na rowery”

liczba grup: 6

odpłatność: opłata za każdą godzinę powyżej 5 godzin
bezpłatnych – 1 zł
wyżywienie – 6 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, plastyka, umuzykalnienie, rytmika, śpiew, tańce, dla starszych grup zajęcia
komputerowe, sportowe oraz
gry planszowe

na, religia, rytmika, spotkania
z muzyką i teatrem, spotkania
z przyrodą, zajęcia edukacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Fabryce Sztuk, wyjścia
do kina
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: zajęcia taneczne

Niepubliczne Przedszkole
„Jodełka”

oferta zajęć dodatkowo opłacanych: spotkania z teatrzykiem i agencją artystyczną (raz
w miesiącu)

ul. Jedności Narodu 26
58 531-52-72
sekretariat@jodelka.com.pl
www.jodelka.com.pl

Niepubliczne Przedszkole
„Chatka Puchatka”

godziny otwarcia: 5:45-16:30

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 bezpłatnych – 1 zł
wyżywienie – 8 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, opieka logopedycz-

dyrektor: Weronika Jodłowska
liczba miejsc: 150
liczba grup: 6

odpłatność: opłata za każdą
godzinę powyżej 5 godzin bezpłatnych – 1 zł, w sumie 216244 zł

oferta zajęć (w opłacie): język angielski z native speakerem, opieka logopedyczna,
rytmika, gimnastyka, warsztaty teatralne, cykliczne koncer t y muz yczne, wa rsztat y
plastyczne,teatrzyki, koncerty
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: taniec, karate, w ycieczki

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: 180
liczba grup: 7

odpłatność: opłata za każdą
godzinę powyżej 5 godzin bezpłatnych – 1 zł, w sumie 265 zł

oferta zajęć (w opłacie): edukacja multimedialna w przedszkolnej sali kinowej, język
angielski, tańce, zajęcia rekrezcyjno-sportowe z elementami
karate, plastyka, warsztaty kulinarne z nauką zdrowego żywienia, nauka jazdy na rowerze,
spotkania z muzyką i teatrem,
zajęcia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej i Fabryce Sztuk, warsztaty filmowe w Centrum Kultury i Sztuki – Nowe Horyzonty, opieka logopedyczna

Niepubliczne Przedszkole
„Czwóreczka”
ul. Saperska 7
58 531-44-79
malgorzataczworeczka@gmail.com
dyrektor:
Małgorzata Gudzińska
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godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 125

Niepubliczne Przedszkole
„Jarzębinka”

dyrektor:
Lidia Kwietniewska-Cabaj

odpłatność: 350 zł

ul. Jarzębinowa 4
58 531-62-41

liczba miejsc: 75

Niepubliczne Przedszkole
„Pan Słonik”

odpłatność: 370 zł
z wyżywieniem

al. Solidarności 13
509-199-533
panslonik1@wp.pl
www.pan-slonik.pl/index.php
dyrektor: Alicja Kotlicka, Ewa
Dywelska

liczba grup: 5

oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, rytmika, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, akademia małego chemika,
teatrzyki, spotkania z muzyką
poważną
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: karate, taniec, piłka nożna

Niepubliczne Przedszkole
„Muszelka”

ul. Pionierów 7
58 531-75-41
muszelka-10@wp.pl
www.muszelka-tczew.pl
dyrektor: Alina Walkowska
godz. otwarcia: 5:45-16:45
liczba miejsc: 98
liczba grup: 5
odpłatność: 250 zł, dodatkowo
wyżywienie – 120 zł
oferta zajęć w opłacie: język
angielski, zajęcia sportowe, religia, terapia logopedyczna, teatrzyki
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: plastyka, karate, taniec

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 – 6 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): opieka
logopedyczna, gimnastyka buzi
i języka, wprowadzenie w świat
pisma poprzez odimienną naukę czytania Ireny Majchrzak,
religia, zajęcia biblioteczne, język angielski, zajęcia plastyczno-techniczne, ekologiczne,
spotkania z teatrem i muzyką
klasyczną, zajęcia umuzykalniające, nauka gry na instrumentach perkusyjnych, taniec, zajęcia relaksacyjne, eksperymenty
fizyczno-przyrodnicze, warsztaty kulinarne, imprezy okolicznościowe, wycieczki
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: zajęcia baletowe

dyrektor: Janina Mroczkowska
godziny otwarcia: 5:30-17:00
liczba miejsc: 168
liczba grup: 6

odpłatność: 290 zł, dodatkowo
wyżywienie – 7 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język angielski, rytmika, zajęcia
muzyczne i plastyczne, nauka
tańca, gimnastyka prof ilaktyczno-korekcyjna, terapia logopedyczna, teatrzyki, wycieczki,
opieka lekarska
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: język angielski, taniec

Niepubliczne Przedszkole
„Fantazja”
ul. Obrońców Tczewa 12
792-900-175
npfantazja@gmail.com
www.fantazja.tcz.pl
facebook: Niepubliczne Przedszkole 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 dydaktyczne, język angielski, język
francuski, zajęcia rytmiczno-muzyczne w języku polskim i angielskim, karate, zajęcia artystyczne,
profilaktyka logopedyczna (w tym
bezpłatna diagnoza logopedyczna), wyjścia do Fabryki Sztuk,
teatrzyk raz w miesiącu, wizyty
ciekawych gości, wyjazdy integracyjne, wycieczki, piknik, zajęcia wakacyjne.

W cenę czesnego wliczone są
także wszystkie materiały plastyczne dla dzieci oraz ubezpieczenie.
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: logopedia indywidualna, taniec

Niepubliczne Przedszkole
„Tęczowe Przedszkole”
Chełmońskiego 1a
888-24-00-22
teczowe-przedszkole@wp.pl
www.teczowe.edu.pl

godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba grup: 3

oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, język francuski, gimnastyka, religia
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: basen

Niepubliczne Przedszkole
„Twoja Niania”

ul. Piaskowa 10
692-961-446
biuro.twojaniania@gmail.com
www.twojaniania.net
dyrektor: Magdalena Hegele

godziny otwarcia: 5:30-18:30
liczba miejsc: 60
liczba grup: 3

odpłatność: 300 zł
oferta zajęć (w opłacie): matematyka sensoryczna, program
literacki, konstrukcje, logika,
program badawczy, gry rozwijające, ruch ekspresyjny, nauka pisania, kreatywne modelowanie,
język angielski codziennie, język
hiszpański, logopeda (indywidualnie i grupowo), konsultacja
psychologiczna, pedagogiczna i
korekcyjna, karate, piłka nożna,
gimnastyka korekcyjna, religia,
tańce, basen, teatrzyki, piknik,
mikołajki, wyjścia do biblioteki
i CKiS – Nowe Horyzonty

Niepubliczne Przedszkole
„Niebieskie Migdały”

ul. Grunwaldzka 9
505-039-024
przedszkole@niebieskiemigdaly.org.pl
www.niebieskiemigdaly.org.pl

dyrektor: Bogusława SzczęsnaGorczyńska
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 105
liczba grup: 4
odpłatność: 395 zł
oferta zajęć (w opłacie): język angielski, zajęcia ruchowe
z elementami yogi, opieka logopedyczna i psychologiczna,
zajęcia plastyczne, umuzykalniające, korekcyjno-kompensacyjne, sportowe
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: zajęcia plastyczne, tanecz-

ne, karate, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty
ceramiczne, basen, szachy

godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba miejsc: 54
liczba grup: 2

odpłatność: 290 zł, dodatkowo
wyżywienie – 5 zł dziennie (od
7:30-15:00) lub 350 zł, dodatkowo wyży wienie – 7 zł (od
6:30-17:00)
oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, logorytmika, kuchcikowo, karate, tańce z rytmiką, zajęcia sportowe, opieka logopedy i psychologa, warsztaty
w Stacji Dobrego Czasu (raz w
miesiącu)
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: piłka nożna, krawiectwo

Niepubliczne Przedszkole
„Pan Słonik 2”
ul. Jaworowa 1
509-199-533
panslonik2@wp.pl
dyrektor: Alicja Kotlicka, Ewa
Słomkowska-Nowak
godziny otwarcia: 6:30-17:00
liczba miejsc: 104
liczba grup: 4

odpłatność: 290 zł, dodatkowo
wyżywienie – 5 zł dziennie (od
7:30-15:00) lub 350 zł, dodatkowo wyży wienie – 7 zł (od
6:30-17:00)
oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, logorytmika, kuchcikowo, karate, tańce z rytmiką, zajęcia sportowe, opieka logopedy i psychologa, warsztaty
w Stacji Dobrego Czasu (raz w
miesiącu)
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: piłka nożna, krawiectwo

W obu placówkach prowadzona jest terapia i wspomaganie
dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Budynek przy ul . Jaworowej jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, jest w
nim winda.
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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 angielski, zajęcia sportowe, logopeda,
psycholog
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: karate, taniec

M. Mykowska

Niepubliczne Przedszkole
„Małe Jagódki”

Dzieci z „ Jarzębinki” podczas sesji Rady Miejskiej

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: 2

odpłatność: 250 zł, dodatkowo
wyżywienie – 9 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): język
angielski, bajkoterapia, muzykoterapia, zajęcia sensoryczne,
kuchcikowo, opieka logopedyczna, comiesięczne warsztaty z rodzicami
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: 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-wychowawcze, 2 razy w tygodniu język niemiecki oraz język angielski, indywidualne zajęcia z
logopedą raz w tygodniu, indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą
raz w tygodniu, rytmika, zajęcia
muzyczno-taneczne, autorskie
spotkania „Dzieci goszczą...”
1 raz w tygodniu, gimnastyka,
dogoterapia, indywidualne zajęcia z terapeutą Original Play,
zajęcia animacyjne, bajkoterapia, myzykoterapia, plastyka,
religia, wycieczki, wyjścia do
kina i na spektakle
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: karate

Niepubliczne Przedszkole
„Akademia Przedszkolaka”
ul. Andersena 2F
536-277-737
akademia_przedszkolaka@interia.eu
www.akademia_przedszkolaka.net
dyrektor: Anna Partyka

godziny otwarcia: 6:00-18:00
liczba miejsc: 29
liczba grup: 2

odpłatność: 270 zł, dodatkowo
wyżywienie – 9 zł dziennie
oferta zajęć w przedszkolu (w
opłacie): zajęcia dydaktyczne,
język angielski, język hiszpański, religia, rytmika, taniec,
karate, logorytmika, logopeda

– zajęcia indywidualne, psycholog, piasek kinetyczny, kółko
przyrodnicze i plastyczne, karate, grafomotoryka, rytmika,
robotyka, wycieczki, teatrzyki,
urodzinowy tort

Niepubliczne Przedszkole
„Blue Kids”

ul.Żwirki 61
536-277-707
akademia_przedszkolaka@interia.eu
www.akademia_przedszkolaka.net

al. Zwycięstwa 6
518-363-400
kontakt@malejagodki.pl
www.malejagodki.pl
dyrektor: Katarzyna Marut
godziny otwarcia: 6:00-17:00
liczba miejsc: 72
liczba grup: 4
odpłatność: 274 zł, dodatkowo
wyżywienie 120 zł
oferta zajęć w przedszkolu
(w opłacie): zajęcia dydaktyczne, język angielski, religia
oferta zajęć dodatkowo opłacanych: język angielski, karate, taniec

Niepubliczne Przedszkole „Domek
Przedszkolaka Montessori”

godziny otwarcia: 6:00-18:00

ul. Jedności Narodu 19
508-287-636
dpm.tczew@gmail.com
www.domekprzedszkolamontessori.pl

liczba grup: 2

godziny otwarcia: 6:30-17:00

dyrektor: Anna Partyka
liczba miejsc: 40

dyrektor: Danuta Karczewska

odpłatność: 270 zł, dodatkowo
wyżywienie – 9 zł dziennie

liczba miejsc: 52

ofer ta zaję ć w przedszkolu (w opłacie): zajęcia dydaktyczne, język angielski, język
hiszpański, religia, rytmika, taniec, karate, logorytmika, logopeda – zajęcia indywidualne,
psycholog, piasek kinetyczny,
kółko przyrodnicze i plastyczne, karate, grafomotoryka,
rytmika, robotyka, wycieczki,
teatrzyki, urodzinowy tort

Niepubliczne Przedszkole
„Bajkowe”

ul. Szewczyka Dratewki 3
696-004-108
tczew.bajkowe@gmail.com
www.przedszkole-bajkowe.pl

liczba grup: 2

odpłatność: 350 zł, dodatkowo
wyżywienie – 10 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu
(w opłacie): praca z pomocami Montessori, język angielski,
plastyka, gimnastyka, kuchcikowo, eksperymenty, zajęcia
sensoplastyczne

oferta zajęć dodatkowo opłacanych: dogoterapia, zajęcia
muzyczno-rytmiczne z elementami j. angielskiego, warsztaty
naukowe „SmartLab”, ceramika, warsztaty „Muzyczne rytmy Ziemi”.
Informacje dotyczą roku
szkolnego 2017/2018.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

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

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

Nadchodzi RODO? Sprawdź swoje dane…
20 lutego w Domu
Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie
dotyczące zmian
w zakresie ustawy
o ochronie danych
osobowych, na
którym omówione
zostały zagadnienia
związane ze zmianami w RODO.
Spotkanie było możliwe, dzięki współpracy z firmą PioMar
s.c. z Tczewa, a poprowadzili je Pan Sławomir R zepecki Biuro Doradczo Usługowe „OIN” w Bydgoszczy oraz
Pan Marek Mróz z firmy Piomar s.c.
25 maja 2018 roku wchodzi
w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych
osobowych. Zmiany, jakie do
tego czasu muszą w prowadzić f irmy w krajach członkowsk ich są poważne, a w
powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar. General
Data Protection Regulation
(unijny skrótowiec to GDPR),
czyli Rozporządzenie Ogólne
o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec) było opracow y wane
i dysk utowane prz ez cztery lata, a ostatecznie przyjęte
zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r.

Nowe przepisy wymagają aktualizacji baz danych jakimi
posługują się przedsiębiorcy
i dostosowaniu ich do nowych
regulacji prawnych. W każdej
z firm przetwarzane są dane,
n ie stet y n ie z aw s z e pr z ywiązujemy do nich należ ytą uwagę i może się zdarzyć,

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły wu
takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie
wchodzi w życie 20 dnia po
publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

że ich użycie w myśl nowych
przepisów będzie naruszało
prawa osób trzecich. Każdy
z nas będzie miał możliwość
sprawdzenia jakimi danymi
dysponują f irmy i podmioty
gospodarcze. Tak samo będzie możliwość bycia „zapomnianym”, szczególnie w sieci
gdzie dane są archiwizowane i w ykorzyst y wane przez
inne osoby.

Niestet y w ślad za now ymi
przepisami, zwiększą się też
kary za nielegalne przetwarzanie i posiadanie informacji,
do których nie mamy uprawnień lub też nie możemy udokumentować ich pochodzenia.
Dlatego ju ż d ziś z ac hęcamy aby zapoznać się z nowymi zapisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia

Serdecznie dziękujemy f irmie PIO-MAR s.c oraz Biurze Doradczo-Usługowemu
„OIN” za pomoc w organizacji spotkania oraz bardzo dużą
dawkę najważniejszych informacji dot. praktycznego stosowania przepisów RODO.
Podczas spotkania swoją pomocą służyli również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, oferując
udział w wielu projektach realizowanych dla pracodawców
z terenu powiatu tczewskiego.
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zespół ds. polityki rowerowej
Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. (058) 77 59 428
www.rower.tczew.pl, e-mail: rowery@um.tczew.pl,
https://www.facebook.com/mdrtczew/

Nowy konkurs Urzędu Miejskiego skierowany do tczewskich przedsiębiorców

Miejsce przyjazne rowerzystom
K

onkurs to inicjatywa Zespołu ds. polityki rowerowej. Ma na celu stworzenie
mapy lokali gastronomicznych
i hotelowych, w których rowerzyści natrafią na udogodnienia
dedykowane klientom poruszającym się na dwóch kółkach.
Regulamin konkursu „Miejsce przyjazne rowerzystom”
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystk ich usługodawców prowadzących działalność na terenie
miasta Tczewa, których działalność wpisuje się w kategorie
konkursowe.
2. Konkurs organizowany jest
przez Urząd Miasta w Tczewie–
Wydział Rozwoju Miasta..
3. Dane kontaktowe organizatora:
Urząd Miejski w Tczewie
e-mail: rowery@um.tczew.pl
tel.: 587759428
hhtps://www.facebook.com/
mdrtczew/
www.rower.tczew.pl
4. Zgłoszenie odbywa się drogą mailową (rowery@um.tczew.
pl) przy użyciu formularza, który jest Załącznikiem nr 1 do regulaminu
5. Kategorie miejsc to:
• Gastronomia – kawiarnie, restauracje, piekarnie, cukiernie,
puby, herbaciarnie itp.
• Usługi noclegowe – hotele,
motele
6. Konkurs trwa całorocznie, tj.
zgłoszenia można wysyłać nieprzerwanie w bieżącym roku
(2018r.) z zastrzeżeniem, iż formularze wysłane po ostatniej
naradzie Komisji nie będą brane
pod uwagę w danym roku
7. Komisja konkursowa trzyk rotnie w cią gu roku zbierze się w celu podjęcia decyzji, które ze zgłoszonych miejsc
otrzymają certyfikat „Miejsce
przyjazne rowerzystom”. Daty
spotkań zostaną ustalone wewnętrznie i upublicznione,

z zaznaczeniem, iż narady muszą
odbyć się raz w kwartale (dotyczy II,III i IV kwartału w 2018
roku i I, II,III i IV kwartału
w kolejnych latach).
8. Komisja konkursowa w podejmowaniu decyzji będzie kierować się następującą punktacją:
WARUNKI
OBOWIĄZKOWE:
W miejscu „przyjaznym rowerzystom” obowiązkowo jest:
• dostępny bezpieczny, bezpłatny parking rowerowy, który posiada min. 1 z poniższych warunków:
*stojaki U–kształtne lub inne
spełniające standardy bezpieczeństwa – 5 pkt.
i/lub
*przestrzeń parkingu specjalnie
stworzona dla rowerów, np. zadaszony parking, miejsce monitorowane, miejsce wyznaczone
w obrębie obiektu lub w bliskiej
odległości, co pozwala na dozór
przez pracowników lub właściciela roweru – 5pkt.
• możliwość bezpłatnego uzupełnienia bidonu – 5pkt.
• możliwość bezpłatnego ładowania telefonu, powerbanka lub
innego drobnego sprzętu elektronicznego – 5pkt
• udostępnia przestrzeń do
drobnych napraw – 5pkt.
• dostępna bezpłatna toaleta – 5pkt.
WARUNKI DODATKOWE:
W miejscu „przyjaznym rowerzystom” dodatkowo jest:
• możliwość wprowadzenia roweru do lokalu – 5pkt.
• miejsce na zewnątrz lokalu,
gdzie rowerzysta może korzystać z usług i odpocząć nie pozostawiając roweru w innym
miejscu – 5pkt.
• możliwość wysuszenia ubrań
i sprzętu (np. grzejnik, czyściwo, wieszak itp.) – 5pkt.

• informacja o pobliskich trasach
rowerowych/miejscach serwisowych udostępniona w dowolnej
formie (ulotki, broszury, przekaz ustny itp.) – 5 pkt.
• bezpłatne udostępnienie narzędzi rowerowych do drobnych napraw (przynajmniej
dwa z wymienionych: pompka
rowerowa z adapterem, wkrętak krzyżak, wkrętak płaski,
klucz płaski, klucz nastawny,
zestaw imbusów, smary) – max
10 pkt.
• możliwość udostępnienia zabezpieczenia rowerowego – 5 pkt.
• możliwość bezpiecznego zapakowania posiłku „na wynos”
w opa kowa nie odpor ne na
wstrząsy – 5 pkt.
• dodatkowe korzyści dedykowane rowerzystom (system zniżkowy, darmowe usługi, system lojalnościowy) – max. 15 pkt.
• rowerowy wystrój/klimat (np.
nazwa lokalu, karta menu, wystrój, nazwy potraw itp.) – max.
5 pkt.
• Inne, niewymienione w regulaminie – max. 10 pkt
9. Maksymalnie uczestnik może
zdobyć 100 pkt.
10. By otrzymać cert yf ikat
„miejsca przyjaznego rowerzystom” należy zdobyć minimum 45 pkt. Przy czym spełnienie wymogów opatrzonych
jako „warunki obowiązkowe”
jest niezbędne by zakwalifikować się do konkursu.
11. W zależności od osiągniętych progów punktowych można otrzymać certyfikat oznaczający stopień przyjazności
rowerzystom/kom:
• 45-60 pkt – certyfikat z 1 kołem zębatym
• 65-85 pkt – certyfikat z 2 kołami zębatymi
• 90-100 pkt – certyfikat z 3 kołami zębatymi
12. Uznani uczestnicy zdobędą:

• Certyfikat „miejsca przyjaznego rowerzystom” (dyplom
z podpisem Prezydenta Miasta Tczewa)
• Informację w postaci naklejek
opatrzonych grafiką „miejsce
przyjazne rowerzystom” (Załącznik nr 3)
• Promocję na stronie rower.
tczew.pl (powstanie specjalna
zakładka na stronie)
• Miejsce zostanie umieszczone na specjalnej mapie „miejsc
przyjaznych rowerzystom”, która będzie promowana na stronach urzędu.
13. Komisja, rozumiana jako
Zespół ds. Polityki Rowerowej i organizator zastrzegają
sobie możliwość wizyty w lokalu w celu weryfikacji informacji umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. Ponadto
uczestnik powinien deklarować
chęć utrzymania stanu opisanego w formularzu konkursowym
lub ulepszanie „miejsca przyjaznego rowerzystom” w celu zdobycia certyfikatu o wyższym
progu punktowym. O zmianach w lokalu (odnoszących się
do konkursu np. demontaż stojaków rowerowych) należy poinformować organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość odebrania certyfikatu, jeśli zgłaszający poda w
formularzu nieprawdziwe informacje lub jeśli lokal obniży
standardy swoich usług warunkujące certyfikat „miejsca przyjaznego rowerzystom”.
15. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia potwierdzające stan
deklarowany w formularzu.
16. Wszelkich informacji, niezawartych w regulaminie, udziela
Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Już wkrótce, 7 maja, wystartuje
druga edycja miejskiego konkursu „Rowerem do pracy”. W tym
roku uczestnicy będą mogli rejestrować się od 9 kwietnia.
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Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Wiedza ekologiczna tczewskich uczniów sprawdzona po raz dziewiętnasty

XIX Miejski Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Turysta nie szkodzi przyrodzie”
W XIX Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Turysta nie
szkodzi przyrodzie” zorganizowanym przez Pracownię Edukacji Ekologicznej Urzędu Miejskiego oraz Zespół Szkół Katolickich
w Tczewie wzięli udział uczniowie - laureaci szkolnych konkursów ekologicznych, które odbyły
się w szkołach.
Miejskie eliminacje objęły uczniów klas 5, 6, 7 oraz 2 i 3 gimnazjum i były one ostatnim
etapem, który miał na celu wyłonienie uczniów o największej
wiedzy z dziedziny ekologii
i ochrony środowiska naturalnego. Laureaci szkolnych konkursów ekologicznych rozwiązywali testy. Zadania konkursowe
zawierały także problematykę
recyklingu oraz wpływ działań człowieka na stan środowiska naturalnego. Hasło konkursu nawiązywało do aktualnie
obchodzonego Roku Zrównoważonej Turystyki.

Uc z n iow ie bior ą c y ud z i a ł
w konkursie wykazali się nie
tylko wiedzą i umiejętnościami
z zakresu ekologii, zdobytymi
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęciach organizowanych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej, ale także
ogólnym oczytaniem dotyczącym tematyki eliminacji.

Jak co roku, wielu uczniów
w różnych szkołach wystartowało
w eliminacjach do naszego konkursu. Do etapu miejskiego zakwalifikowało się 48 uczestników:
25 z grupy starszej (od klasy 7
w górę) i 23 uczniów klas 5 i 6.

Poniżej w tabelach prezentujemy nazwiska uczniów, którzy
zajęli czołowe miejsca.
Biorąc pod uwagę punktację
wszystkich uczestników dodatkowo wyróżniono prace następujących uczniów:

• Bartosz Michalak
z klasy 6C – SP 10
• Bartosz Tyblewski
z klasy 6D – SP 11
• Anna Przytuła
z klasy 6F – SP 12
• Oliwia Wysocka
z klasy 5E – SP 12.

Konkurs jest doskonałą formą
popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz przyczynia się do rozwoju zainte-

Komisja konkursowa stwierdziła, że największą wiedzą spośród uczniów
młodszych (klasy 5 i 6) wykazali się:

I MIEJSCE

Dominika Kozikowska
z klasy 6A – SP 8

nauczyciel: pani Izabela Hinz

II MIEJSCE

Marcel Kiraga
z klasy 6D – SP 11

nauczyciel: pani Grażyna Tyda

III MIEJSCE

Nikola Migdał
z klasy 5D – SP 12

nauczyciel: pani Katarzyna Nowak

resowań młodego człowieka.
Tematyka konkursu jest szczególnie ważna dla młodego pokolenia, które będzie w przyszłości decydowało o losach
naszego środowiska.

Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicznej przez laureatów konkursów corocznie są atrakcyjne
nagrody niespodzianki. Miejski Konkurs Ekologiczny od lat
jest jednym z najważniejszym
wydarzeń edukacyjnych od początku istnienia PEE, a jego

celem jest popularyzacja wiedzy ekologicznej i promocja zachowań przynoszących korzyści
środowisku – w tym oczywiście
selektywnej zbiórki i odzyskiwania surowców.

Urząd Miejski w Tczewie serd e c z n ie g r at u luj e w ie d z y
wszystkim uczestnikom oraz
ich opiekunom.

A nna Peichert
Pracownia Edukacji
Ekologicznej
przy UM w Tczewie

W grupie uczniów starszych (klasy 7 oraz 2 i 3 gimnazjalne) przyznano
następujące miejsca:

Konrad Łęgowski
z klasy 3C gimnazjum – ZSK
Marta Węglińska
II MIEJSCE z klasy
3E gimnazjum – SP 4
Damian Lipiński
z klasy 3 C gimnazjum – SP 1
Jakub Kamień
z klasy 7 C – SSP 2
III MIEJSCE
Oliwia Boguszewicz
z klasy 3E gimnazjum – SP 4
Maciej Knurowski
z klasy 2E gimnazjum – SP 4
I MIEJSCE

nauczyciel: pani Anna Samulewicz
nauczyciel: pani Hanna Rynkiewicz
nauczyciel: pani Hanna Grabowska
nauczyciel: pani Alicja Kaczan
nauczyciel: pani Hanna Rynkiewicz
nauczyciel: pani Ewa Szwaczka
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HISTORIA FOTOGRAFII (cz. 1)

lulozy) tuż przed naświetleniem, a następnie
wywołana bardzo szybko, zanim on zastygł
– dlatego w plenerze fotograf musiał zabierać ze sobą ciemnię wraz z całym wyposażeniem. Prawdziwą rewolucję w historii fotografii przyniósł rok 1884. Opatentowano
film zwijany na bazie papieru negatywowego, dzięki czemu bagaż podręczny fotogra-

Fotograf z aparatem na płyty szklane, Warszawa 1968 (powyżej)
Reklama z „Przeglądu Fotograficznego”, 1935 (obok)

fów stał się lżejszy. Cztery lata później, na
tym właśnie papierze, Louis Le Prince filmuje „Roundhay Garden Scene” przy użyciu kamery własnej produkcji – jest to najstarszy znany zapis filmowy, poprzedzający
twórczość braci Lumière. Na rynku pojawiają się aparaty fotograficzne marki KODAK.
W 1900 roku firma sprzedaje aparaty już za
jednego dolara. Bycie fotografem – amatorem jest bardzo proste. Nie trzeba wykonywać zdjęć skomplikowanymi technikami, jak
to było w przypadku np. dagerotypii. Modele też nie muszą pozować przez kilkanaście minut. Wystarczy w sklepie kupić aparat, zrobić zdjęcie, wrócić do sklepu w celu
wywołania go i zakupić nowy film. Nie jest
dziwne, że slogan reklamowy wspomnianej
firmy brzmiał: „Naciskasz guzik, my robimy
resztę”. Kolejny przełom w rozwoju fotografii przyniósł 1907 rok. Zostaje wprowadzona na rynek fotografia barwna powstała na
szklanych płytach, które były barwione specjalną skrobiową emulsją. Autochromy, bo
tak nazywały się owe zdjęcia, były popularne do lat trzydziestych XX wieku.
C.d. w następnym numerze
M. K.
Bibliografia:

Dziewit Jakub, Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014;
Hacking Juliet, Historia fotografii, praca zbiorowa,
Warszawa: Arkady, 2014;
Harasym Zenon, Stare fotografie: poradnik kolekcjonera, Warszawa: Arkady, 2005;
Kemp Wolfgang, Historia fotografii. Od Daguerre’a do
Gursky’ego, Kraków: TAiWPN Universitas, 2014.

zbiory G. Narlocha

Carte de visite, inaczej fotografia albumowa,
o wymiarach na ogół 6x9 cm przedstawiała całą
sylwetkę modela

zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 40–W–174–1

Malarstwo umarło – krzyczeli jedni, podczas
gdy inni uznawali ją za wroga sztuki. Mowa
o fotografii, której pojawienie się wywoływało skrajne emocje. Pierwsze trwałe zdjęcie powstało w 1826 lub 1827 roku. Wykonał je Joseph Nicéphore Niépce na płycie ze
stopu cyny i ołowiu i przedstawiało widok
z jego okna. Z kolei od jego nazwiska i Louisa Jacques’a Daguerre’a wzięła się nazwa procesu fotograficznego – dagerotypia. Dagerotypy, czyli zdjęcia na metalowych płytach, są
unikatowe, gdyż nie mają negatywów i tym
samym nie można było ich powielać. Technika ich wykonania była nader skomplikowana. W 1999 roku na nowojorskiej giełdzie
sprzedano dagerotyp za 387 tysięcy dolarów. Bardzo wysokie są też obecnie aukcyjne ceny kalotypów, czyli pierwszych zdjęć
tworzonych na papierze. Ta technika została zgłoszona do opatentowania w 1841 roku
w Wielkiej Brytanii, a jej wynalazcą jest William Henry Fox Talbot. W tym przypadku
otrzymywano obraz negatywowy na papierze, z którego można było wykonać dowolną
liczbę kopii. Ponadto metoda ta była tańsza
i prostsza. W dalszej kolejności pojawiają się
zdjęcia na szkle. Wykonywanie zdjęć tą metodą było uciążliwe w plenerze, gdyż szklana klisza musiała być pokryta kolodionem
(roztworem alkoholowo–eterowym nitroce-

zbiory D. Wałaszewskiego

Do 10 maja w kamienicy Fabryki Sztuk przy ul.
Podmurnej 15 można zwiedzać wystawę „NieOBIEKTYWnie o historii fotografii”. Zobaczymy
na niej ponad 70 aparatów fotograficznych z
kolekcji Gerharda Narlocha, a także zaczerpniemy garść informacji o rozwoju fotografii.
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Niepodległość pod arkadami
Otwarciem wystawy
pt. „Sto lat Niepodległej” tczewska
Fabryka Sztuk zainaugurowała obchody 100–lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
– W arkadach Parku im. Mikołaja Kopernika, przy głazie
upamiętniającym Józefa Piłsudskiego, można zapoznać
się z biogramami ważnych postaci tamtych dni: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego,
Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa – zachęca Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
Uroczyste otwarcie wystawy
odbyło się 19 marca, w dniu
imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. W inauguracji wzięli udział m.in. poseł Kazimierz
Smoliński, prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki oraz starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Oprawę artystyczną
zapewniła Harcerska Orkie-

Otwarcie wystawy uświetniła Harcerska Orkiestra Dęta

stra Dęta, która zagrała pod
kierunkiem Magdaleny Kubickiej-Netki.

Jak przy pomniał prezydent
Mirosław Pobłocki, do Tczewa wolność przyszła wraz z armią gen. J. Hallera – w styczniu 1920 r., na świętowanie
mamy więc aż dwa lata. Prezydent podkreślił, że Tczew dobrze wykorzystał czasy wolności – zmieniło się miasto, ale
przede wszystkim zmienili się
mieszkańcy.
– Najistotniejsze jest to, że nareszcie poczuliśmy się gospodarzami swojego miasta, zrozu-

mieliśmy, że to od nas zależy,
jaki będzie Tczew i czy dobrze
nam się będzie tu żyło, mieszkało, pracowało – mówił prezydent M. Pobłocki. – Staliśmy
się społeczeństwem obywatelskim – świadomym swoich potrzeb, ale też aktywnie zmierzającym do ich realizacji. Cieszy
mnie zaangażowanie tczewian
w Budżet Obywatelski, który
realizujemy już od 5 lat, aktywność w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, cieszą mnie rozmowy, w których
tczewianie wskazują, co jeszcze powinniśmy w mieście zro-

bić. To ważne, abyśmy wszyscy czuli, że to nasze miasto, że
wspólnie je kształtujemy.
Informacje historyczne o przyczynach, bohaterach i wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku
zostały zaprezentowane w formie multimedialnej – zeskanowanie aparatem smartfona/tabletu odpowiednich kodów QR
spowoduje przekierowanie do
strony internetowej z opisami.
Kom isa r z em w y staw y jest
Radosław Wiecki z Fabr yki Sztuk.
Ekspozycji towarzyszą lekcje
historyczne prowadzone w Fabryce Sztuk. – Przypomnimy
o niezwykłych uczonych i wynalazcach Drugiej Rzeczpospolitej, odkryjemy, jakie przesłanie niosły ze sobą dzieła
tak wielkich mistrzów malarstwa, jak: Matejko, Grottger
czy Malczewski oraz poznamy
bohaterów wydarzeń jednego z
najważniejszych miesięcy w historii naszego kraju – listopada
1918 roku – mówi A. Gajewska.
Zapisy od 3 kwietnia pod numerem telefonu: 58 530 44 81.
Wystawę można oglądać do
końca grudnia br.
M.M.

Tczewianie świętowali jubileusze małżeńskie
14 kolejnych par
świętowało jubileusze małżeńskie.
Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki przekazał im
życzenia, kwiaty
oraz specjalne bony
jubileuszowe.
21 marca w Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się kolejna
w tym roku uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi.
Prezydent Mirosław Pobłocki
życzył wszystkim pomyślności,
zdrowia i jeszcze wielu wspólnych jubileuszy.

Pary, które obchodzą jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego
otrzymały Medale Prezyden-

– Władysława i Ryszard
Wierzbowscy
– Bogumiła i Bernard
Grunkowscy
– Krystyna i Tadeusz Okoń
– Halina i Jan Złotek
– Krystyna i Józef Musiał
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 4 pary:

Jubilaci przybyli na uroczystość w towarzystwie najbliższych

ta RP za długoletnie pozycie
małżeńskie, natomiast wszystkie małżeństwa otrzymały od
prezydenta miasta Tczewa nagrody rzeczowe.
Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Tczewa, parom małżeńskim zamieszkującym i zameldowanym na pobyt stały
w Tczewie powyżej 5 lat, ob-

chodzącym jubileusz pożycia
małżeńskiego, przyznawane są
nagrody rzeczowe o wartości:
– 1000 zł za 50-lecie
– 1500 zł za 55-lecie
– 2000 zł za 60-lecie
– 2500 zł za 65-lecie
– 3000 zł za 70-lecie.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 5 par:

– Krystyna i Alfons Wyka
– Teresa i Henryk Prussakowie
– Krystyna i Wacław
Gierszewscy
– Irena i Edward Dunajscy

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 5 par:
–
–
–
–
–

Irena i Zdzisław Kaczorowscy
Józefa i Jerzy Mokwa
Marianna i Tadeusz Lech
Łucja i Edmund Pruscy
Mieczysława i Mieczysław
Brykarczykowie

M.M.
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