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MAMY PRAWDZIWY BOOM NA KWIETNE ŁĄKI - POWSTAJĄ W CAŁYM TCZEWIE, URZĄDZAJĄ JE 
PRZEDSZKOLAKI, UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, FIRMY. 
SWOJĄ ŁĄKĘ PIELĘGNUJE JUŻ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, „DWUNASTKA”, SPORTOWA „DWÓJKA” 
I SZKOŁA KATOLICKA. PRZY OKAZJI MŁODZI TCZEWIANIE POZNAJĄ EKOLOGICZNE ZNACZENIE 
TAKICH MIEJSC, WIEDZĄ, JAK SIĘ JE PRZYGOTOWUJE I JAK PIELĘGNOWAĆ WYSIANE ROŚLINY.

TCZEW KWITNIE
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Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl

Prezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl

Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. SPOŁECZNYCH
Adam Urban
tel. 58 77 59 306
urban@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook.com/miasto.tczew.official/

Instagram.com/miasto.tczew/
Youtube.com/MiastoTczew

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna 
Łukasz Brządkowski
Józef Cichon
Roman Kucharski

REDAKTOR NACZELNA
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77 59 320
mykowska@um.tczew.pl

REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77 59 320, 58 77 59 490
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a Wersja elektroniczna biuletynu 
dostępna jest na stronie internetowej: 
wrotatczewa.pl/k/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 6 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Jacek Cherek/MBP w Tczewie

Kącik młodego czytelnika23

17 Kultura
Dzień Dziecka w Fabryce Sztuk

11-13 Wokół nas
Nowe rośliny dla seniorów
Miasto wspiera działkowców
Tczew kwitnie w szkołach
Zielono także z Fabryką Sztuk
Już rośnie kwietna łąka na Górkach

20 Ekologia
Nietoperze w mieście

Kultura
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej nagrodzone 
Już 2 000 eksponatów w Skarbnicy MBP

8

20-21 Historia
Bohater ze Szkoły Morskiej
41. rocznica strajku w FPS „Polmo” 
Witrażownictwo. Część I

Bezpieczeństwo
Akcja „Miło w mieście”  
– ze strażnikami miejskimi

10

14-15 Lato w mieście5-7 Inwestycje
Wspólny bilet dla całego województwa
Stadion lekkoatletyczny coraz bliżej finału
Zabytkowa biblioteka będzie jak nowa
Będzie nowe oświetlenie  
ul. Ogrodowej i Wąskiej
Przetarg na rozbudowę SSP 2
Przebudowa ulic na Zatorzu 

Społeczeństwo
Złote jubileusze małżeńskie

9

Aplikacja wykryje, 
kto nie płaci za 
odbiór odpadów

Gmina Miejska Tczew 
podjęła działania zmie-
rzające do uszczelnienia 
systemu gospodarki od-
padami komunalnymi 
przystępując do współ-
pracy w ramach pilotażo-
wego programu GovTech 
Polska na aplikację wy-
krywającą rozbieżności  
w deklaracjach określają-
cych wysokość opłaty za 
gospodarowanie  odpa-
dami komunalnymi. 

Aplikacja porównuje 
dane pozyskane od jed-
nostek oświatowych, 
MOPS w Tczewie, za-
rządców nieruchomości, 
spółdzielni mieszkanio-
wych,  ZWIK Sp. z o.o,   
z rejestru urodzeń Gminy 
Miejskiej Tczew. Planu-
je się również uwzględ-
nienie danych z Karty 
Mieszkańca.

W przypadku wystąpie-
nia nieprawidłowości zo-
staną przeprowadzo-
ne kontrole m.in. przez 
strażników miejskich 
oraz postępowania wy-
jaśniające.  Mieszkańcy, 
którzy nie złożą deklara-
cji określających wyso-
kość opłaty za gospoda-
rowanie  odpadami ko-
munalnymi, bądź po-
dadzą w deklaracji nie-
prawdziwe dane, mogą 
zostać ukarani manda-
tem do 500 zł.

18-19 Przedsiębiorczość
Tczew aktywny na mapie  
inwestycyjnej Polski
Grunt na Medal 2021.  
Tczew w II etapie konkursu
Projekt Agencji Rozwoju Pomorza

Piotr Bukartyk i Ajagore – koncert 17 lipca w parku CKiS
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Gmina Miejska Tczew 
oraz osiemnaście gmin 
z województwa war-

mińsko-mazurskiego wraz 
z Krajowym Zasobem Nieru-
chomości założyły Społecz-
ną Inicjatywę Mieszkaniową 
KZN – Północ Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Olsztynie. Akt nota-
rilany w tej sprawie podpisał 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki.

Gminy wniosły do spółki 
po 3 mln zł każda, w sumie 57 
mln zł. Podstawowym przed-
miotem działalności spółki 
jest budowanie domów miesz-
kalnych oraz ich eksploatacja 
na zasadach najmu zgodnie 
z przepisami ustawy o SIM.

Krajowy Zasób Nieruchomości 
już wyposażył Spółkę w grun-
ty – wniósł aportem nierucho-
mości położone w Tczewie przy 
ul. Bałdowskiej, o łącznej po-
wierzchni 1,6908 ha.

– W ciągu najbliższych pięciu 
lat, na terenach położonych 
przy ul. Bałdowskiej, Spółka 

W październiku w Cen-
trum Kultury i Sztu-
ki odbędą się prze-

słuchania do II Konkursu Wo-
kalnego im. Stanisława Jopka, 
organizowanego przez Pań-
stwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca "Mazowsze". 
Wprawdzie konkurs nie jest 
naborem, ale praktyka poka-
zuje, że niektórzy z laureatów 
konkursu dzisiaj są członkami 
zespołu i występują na scenach 
całego świata. Dla zwycięz-
ców każdej z czterech katego-
rii wiekowych (8-14 lat, 15-19 
lat, 20-25 lat oraz 26 lat plus) 
będą nagrody pieniężne, ale 
przede wszystkim galowy wy-
stęp z "Mazowszem".
W CKiS odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem dyrygenta 
i kierownika Chóru Mirosława 
Ziomka oraz dyrektora zespołu 
Mazowsze Jacka Bonieckiego.

Pierwszy etap konkursu to eli-
minacje na szczeblu wojewódz-
kim. Za ich organizację odpo-
wiadają Partnerzy Regional-
ni, którymi w każdym z woje-
wództw są instytucje kultury 
działające na danym terenie. 

To Partnerzy Regionalni orga-
nizują pierwsze przesłuchania, 
powołują jury oraz, przy udzia-
le przedstawicieli zespołu "Ma-
zowsze", wyłaniają zwycięz-
ców pierwszego etapu w każ-
dej kategorii wiekowej. Zdo-

bywcy pierwszych miejsc bio-
rą udział w drugim etapie kon-
kursu, który odbywa się w sie-
dzibie "Mazowsza" w Otrębu-
sach pod Warszawą, a organi-
zację drugiego etapu przejmu-
je całkowicie zespół "Mazow-
sze". W jury, które przez dwa 
dni przesłuchuje uczestników 
konkursu zasiadają autoryte-
ty w dziedzinie śpiewu i mu-
zyki: muzykolodzy, soliści naj-
większych oper w Polsce, mu-
zycy i przedstawiciele zespołu 
"Mazowsze". 

Zwycięzcy regionalnych eta-
pów nie tylko biorą udział w 
kolejnych przesłuchaniach 
konkursowych, ale także 
uczestniczą w zorganizowa-
nych dla nich warsztatach oraz 
wyjazdach. 

›› ckis.tczew.pl
Małgorzata Mykowska

Z Tczewa do „Mazowsza” – konkurs

Będą nowe mieszkania na wynajem

ma zrealizować budowę miesz-
kań wielorodzinnych. W ra-
mach spółki SIM KZN Pół-
noc powstanie 1000 miesz-
kań o umiarkowanym czyn-
szu w warmińsko mazurskim 
i pomorskim. Najwięcej miesz-
kań – 239, planowanych jest 
w Tczewie. To będą lokale dla 
osób, które nie mają zdolności 
kredytowej, ale mają zdolność 

czynszową – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Mieszkania powstaną w gmi-
nach, które przystąpiły do spół-
ki SIM KZN Północ: gmina 
miejska Tczew (239 mieszkań) 
z woj. pomorskiego oraz gmi-
ny z województwa warmińsko-
-mazurskiego: Biskupiec (32 
mieszkania), Ryn (24 miesz-
kania), Zalewo (48 mieszkań), 

Kolno (10 mieszkań), Rozo-
gi (10 mieszkań), Wydmi-
ny (60 mieszkań), Jedwabno 
(33 mieszkania), Dobre Mia-
sto (36 mieszkań), Dźwierzuty 
(20 mieszkań), Ełk (60 miesz-
kań), Kętrzyn (69 mieszkań), 
Lidzbark (34 mieszkania), Ni-
dzica (50 mieszkań), Ostróda 
(100 mieszkań), Gietrzwałd 
(30 mieszkań), Szczytno (36 
mieszkań), Purda (60 miesz-
kań), Giżycko (50 mieszkań).

Spółka jest w fazie tworze-
nia, wobec czego na obecnym 
etapie nie możliwości zapisu 
na lokale mieszkalne, które 
mają być wybudowane w ra-
mach tego programu miesz-
kaniowego. Zainteresowanych 
zachęcamy do przeglądania 
na bieżąco oficjalnego inter-
netowego portalu miasta www.
wrotatczewa.pl gdzie w przy-
padku rozpoczęcia inwestycji 
mieszkaniowej SIM KZN będą 
umieszczane informacje do-
tyczące tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Mykowska
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24 czerwca (czwar-
tek), godz. 10.00, Urząd 

Miejski (ul. 30 Stycznia 1)

PORZĄDEK OBRAD

CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powi-

tanie gości.
2. Sprawdzenie obecno-

ści radnych.
3. Przedstawienie pro-

ponowanego porząd-
ku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu 
z sesji Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 27 
maja 2021 r.

5. Informacja z dzia-
łalności Prezydenta 
Miasta Tczewa za m-c 
czerwiec 2021 r.

6. Informacja z inter-
pelacji zgłoszonych 
przez radnych w okre-
sie od 27 maja do 23 
czerwca 2021 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Stan zaawansowa-

nia inwestycji i re-
montów za I półrocze 
2021 r.

8. Ocena realizacji Stra-
tegii Rozwiązywania 
Problemów Społecz-
nych w mieście Tcze-
wie za 2020 r.

9. Raport o stanie Mia-
sta Tczewa za 2020 r.

9.1. Debata.
9.2. Podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia 
wotum zaufania dla 
Prezydenta Miasta 
Tczewa.

10. Rozpatrzenie i za-
twierdzenie spra-
wozdania finansowe-
go wraz ze sprawoz-
daniem z wykona-

Pro Domo Trsoviensi
Zgłoś kandydata

Do 30 września na ręce prze-
wodniczącego Rady Miej-

skiej można kierować wnioski o 
przyznanie Medalu „Pro Domo 
Trsoviensi”. Jest to wyróżnie-
nie przyznawane przez Radę 
Miejską za  znaczące zasługi 
dla Tczewa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za 
działalność naukową, gospo-
darczą, społeczną, kulturalną 
i sportową oraz inne osiągnię-
cia promocyjne, przydające 
miastu splendoru lub wyraźne 
korzyści mieszkańcom. Może 
być przyznawany mieszkań-
com miasta oraz osobom spo-
za Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organiza-
cje, zakłady pracy i inne for-
malnoprawne zbiorowości oraz 
grupy składające się z co naj-
mniej 30 mieszkańców Tczewa. 

Do wniosku należy dołączyć 
szczegółowe uzasadnienie. Zło-
żone wnioski trafiają do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, 
który konsultuje wnioski z ze-
społem złożonym z przewodni-
czących klubów radnych. Pozy-
tywnie zaopiniowane wnioski 
kierowane są do komisji me-
rytorycznej przedmiotu dzia-
łalności kandydata. Wnio-
ski pozytywnie zaopiniowane 
przez komisję merytoryczną, 
kierowane są do Kapituły Me-
dalu „Pro Domo Trsoviensi”.  
W przypadku pozytywnej decy-
zji, przygotowywany jest projekt 
uchwały, który następnie trafia 
pod obrady Rady Miejskiej. W 
danym roku kalendarzowym 
mogą być nadanie nie więcej 
niż 3 medale, chyba że istnie-
ją szczególnie ku temu powody.

Dniem wręczenia medalu jest 
Dzień Tczewa, przypadający 
30 stycznia.

nia budżetu miasta 
za 2020 rok.

10.1. Wystąpienie Prze-
wodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej.

10.2. Dyskusja.
10.3. Podjęcie uchwały 

w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania 
finansowego wraz 
ze sprawozdaniem 
z wykonania budże-
tu miasta Tczewa 
za 2020 rok.

10.4. Podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Mia-
sta Tczewa absoluto-
rium z tytułu wyko-
nania budżetu mia-
sta za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwał 
w sprawie:

11.1. uchwalenia miejsco-
wego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego dla rejo-
nu przy ulicy Warsz-
tatowej w Tczewie,

11.2. ustanowienia pomni-
ka przyrody,

11.3. określenia upraw-
nień pasażerów do 
bezpłatnych lub 
ulgowych przejaz-
dów zbiorową ko-
munikacją masową 
w Tczewie,

11.4. opłat za przewo-
zy osób środkami 
miejskiej komunika-
cji masowej w Tcze-
wie w latach 2021 
– 2033,

11.5. przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany 
Studium uwarunko-
wania i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego mia-
sta Tczewa,

11.6. przystąpienia do re-
alizacji projektu 

pod nazwą ,,Budo-
wa Systemu Rowe-
ru Metropolitarne-
go Obszaru Metro-
politarnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot”,

11.7. wyrażenia zgody 
na oddanie w użyt-
kowanie wieczy-
ste w drodze prze-
targu nieruchomo-
ści niezabudowa-
nej, stanowiącej wła-
sność Gminy Miej-
skiej Tczew, z prze-
znaczeniem na cele 
usługowe,

11.8. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie za-
twierdzenia Gmin-
nego Programu Pro-
filaktyki i Rozwią-
zywania Proble-
mów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania 
Narkomanii w mie-
ście Tczewie na rok 
2021,likwidacji jed-
nostki budżetowej 
Tczewskie Centrum 
Sportu i Rekreacji 
oraz utworzenia jed-
noosobowej spół-
ki z ograniczoną 
odpowiedzialnością,

11.9. zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Re-
wizyjnej na II półro-
cze 2021 r. zmian 
w budżecie miasta 
Tczewa na 2021 rok,

11.10. zmian Wieloletniej 
Prognozy Finanso-
wej miasta Tczewa 
na lata 2021-2035,

12. Zgłaszanie inter-
pelacji, zapytań 
i wniosków.

13. Wolne wnioski, in-
formacje oraz 
oświadczenia (po-
dziękowania, życze-
nia itp.).

XXXII sesja Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Tczewa 
informuje, że na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Tczewie (II piętro) zo-
stał wywieszony wykaz nie-
ruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej na targo-
wisku miejskim w Tczewie 
przy ul. Żwirki – boks han-
dlowy nr 26, o pow. 23,50 
m2 w hali nr I, oznaczonej nr 

działki 32/34, obręb 5, KW 
GD1T/00016850/3, prze-
znaczonej do oddania w na-
jem w drodze przetargu, w 
celu prowadzenia działalno-
ści handlowej.

Ogłoszenie
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14 czerwca na terenie wę-
zła PKM Gdańsk Jasień 
została podpisana umowa 
z głównym wykonawcą tego 
systemu.

System FALA (którego tech-
niczna nazwa to Platfor-
ma Zintegrowanych Usług 
Mobilności) jest zintegro-
wanym systemem poboru 
opłat za przewozy w zbio-
rowym transporcie pasa-
żerskim wraz z jednolitą in-
formacją pasażerską na ob-
szarze całego województwa 
pomorskiego.

Głównym wykonawcą tego 
zaawansowanego narzę-
dzia technologicznego bę-
dzie konsorcjum firm: As-
seco Data Systems S.A. oraz 
AEP Ticketing Solutions 
z Włoch. Zostało ono wyło-
nione w drodze przetargu 
przez spółkę InnoBaltica, 
która realizuje wdrożenie 
systemu FALA na Pomorzu.

Oświetlenie i ciąg 
pieszo-jezdny przy 
ul. Retmańskiej

Ogłoszony został przetarg 
na budowę oświetlenia 
i ciągu pieszo-jezdnego 
przy ul. Retmańskiej  
(II etap).

Zadanie obejmuje m.in.:

›› budowę ciągu pieszo-
jezdnego o szerokości 
5 m i długości 740 m 
(z trylinki), obejmują-
cego zjazdy do posesji 
oraz dojścia do furtek 
i połączenie z ciągiem 
pieszo-rowerowym

›› budowę sieci kanaliza-
cji deszczowej wzdłuż  
ul. Retmańskiej

›› przestawienie istnie-
jącego ogrodzenia od 
strony ogródków dział-
kowych na odcinku 
o długości ok. 130 m 
wraz z naprawą po-
wstałych uszkodzeń

›› wykonanie utwar-
dzenia terenu o wy-
miarach16m x 20m, 
z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe

›› wykonanie kompletne-
go oznakowania całej 
drogi

›› montaż 14 latarni 
z oprawami ledowymi

Termin składania ofert 
mija 24 czerwca br.

Okres realizacji zamówie-
nia to 120 dni od podpisa-
nia umowy

I etap inwestycji był reali-
zowany w 2019 r. Wów-
czas wykonano ciąg pie-
szo-rowerowy o długości 
ok. 70 m, od strony Ka-
nału Młyńskiego i część 
oświetlenia wzdłuż bu-
dynków mieszkalnych.

Małgorzata Mykowska

FALA coraz bliżej 
Wspólny bilet dla całego województwa

– System FALA to przed-
sięwzięcie, jakiego w Pol-
sce jeszcze nie było – po-
wiedział podczas uroczysto-
ści podpisania umowy Mie-
czysław Struk, marszałek 
województwa pomorskie-
go. – Jedna platforma elek-
troniczna połączy sieć kole-
jową i komunikację miej-
ską w całym województwie 
pomorskim.

W ramach systemu FALA 
przygotowana zostanie plat-
forma, w której tworzone 
będą konta pasażerów. Za-
kłada się, że docelowo bę-
dzie to ok. 2,5 mln kont. 
System zawierać będzie tak-
że informacje o cenach bile-
tów, rozkładach jazdy, tra-
sach przejazdów autobu-
sów, tramwajów, trolejbu-
sów i pociągów – tak, aby 
zapewnić obsługę rozlicze-
nia ogromnej liczby usług 
transportowych w każdej 
chwili działania transportu 
publicznego.

Aplikacja pozwoli automa-
tycznie rozliczyć przejazdy 
pasażera dzięki sieci wali-
datorów (czytników), które 
rozmieszczone będą w au-
tobusach, tramwajach, tro-
lejbusach oraz na stacjach 
i przystankach kolejowych. 
Pasażer, wsiadając do po-
jazdu, zobowiązany będzie 
do „meldowania się” w nim 

poprzez zbliżenie identyfi-
katora, np. swojej karty lub 
smartfonu do kasownika 
albo do zacheckowania się 
w aplikacji.

Podróżując z FALĄ, zarów-
no mieszkaniec Pomorza, 
jak i turysta, będzie mógł 
w trasie liczyć na podpowie-
dzi o dostępnych lepszych 
połączeniach, co zwięk-
szy jego gwarancję dotar-
cia na miejsce w zakłada-
nym czasie.

– Ostateczny harmonogram 
realizacji zadania zostanie 
przyjęty w ciągu miesiąca, 
jednak już teraz wiadomo, 
że pasażerowie będą mogli 
korzystać z pierwszych funk-
cjonalności systemu FALA 
w połowie przyszłego roku 
– podsumował przewidywa-
ny harmonogram wdrożenia 
Marcin Stefański, prezes 
spółki InnoBaltica.

Aby pokazać skalę zjawi-
ska, jakim będzie system 
FALA, warto przypomnieć, 
że na terenie województwa 
pomorskiego znajduje się 
w sumie ok. 10 tys. przy-
stanków autobusowych, 
tramwajowych i trolejbu-
sowych, ponad 200 stacji 
i przystanków kolejowych, 
a przedsiębiorstwa i zakłady 
komunikacji miejskiej prze-
wożą każdego roku ponad 
300 mln pasażerów. 

FALA będzie największym 
i najnowocześniejszym 

systemem poboru opłat 
za przejazdy transportem 

publicznym w Polsce. 
Obejmie swoim zasięgiem 

sieć kolejową i komuni-
kację miejską w całym 

województwie pomor-
skim. Pozwoli pasażerom 

przemieszczać się różnymi 
środkami komunikacji, bez 

zastanawiania się, gdzie 
kupić bilet i ile ten bilet 

powinien kosztować.

Katarzyna Wośko
Zespół Promocji i Edukacji 

InnoBaltica
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Trwają intensywne prace przy przebudowie głównej siedzi-
by Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosława Dą-
browskiego 6. 

Obecnie trwa wykonywanie stropów międzykondygnacyj-
nych, montaż sufitów podwieszanych, fundamentu windy, 
pokrycia dachowego, rozprowadzane są instalacje central-
nego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, wentylacji grawita-
cyjnej, układana instalaca elektryczna i niskoprądowa. Wy-
konawca realizuje przemurowania pęknięć na ścianach ze-
wnętrznych. Trwają prace na elewacjach ceglanych, między 
innymi czyszczenie spoin, wymiana kształtek.

Zadanie, na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew, wykonuje Przed-
siębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD 
Gdańsk S.A. Koszt inwestycji to 7 mln zł. 

Zadanie jest dofinansowane w z funduszy unijnych i  reali-
zowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja 

II etap budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdow-
skiej ma się zakończyć w październiku. Prace przebiegają bez 
zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. 

Zakres II etapu obejmuje m.in. budowę zaplecza sanitarne-
go, zadaszonych trybun na 500 osób, miejsc parkingowych, 
oświetlenia, monitoringu. Koszt zadania to 2,4 mln zł.

Trwają ostatnie prace przy wyposażaniu zaplecza sanitarno-
szatniowego oraz remont istniejących toalet. Jeszcze w czerw-
cu planowany jest montaż trybun, a w dalszej kolejności pra-
ce przy budowie parkingu i montaż ogrodzenia.

W 2020 r. zakończony został I etap budowy stadionu. Powsta-
ła wówczas m.in. bieżnia lekkoatletyczna oraz sektor rzutów 
z nawierzchnią z trawy naturalnej, płyta boiska piłkarskiego, 
wykonano  kanalizację deszczowej. Boisko otrzymało certyfi-
kat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Małgorzata Mykowska

Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Małgorzata Mykowska

Zabytkowa biblioteka będzie jak nowa

Stadion lekkoatletyczny coraz bliżej finału
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Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg ogłosił 
przetarg na II i III etapu inwestycji na os. Zatorze: „Rewita-
lizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu mo-
nitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury dro-
gowej, zagospodarowanie terenu na os. Zatorze w Tczewie”.

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa ul. Kruczej – na 
całym przebiegu, przebudowa odcinka ul. Prostej, budowa 
ciągu pieszo-rowerowego miedzy ul. Kruczą a kładką nad Ka-
nałem Młyńskim, budowa chodnika łączonego ciąg pieszo-ro-
werowy z istniejącą kładką nad Kanałem Młyńskim, przebu-
dowa ul. Elżbiety, przebudowa ul. Kolejowej (do wiaduktu), 
przebudowa chodnika łączącego ul. Elżbiety z ul. Młyńską.

Zadanie obejmuje także przebudowę lub budowę sieci kana-
lizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ener-
getycznej, oświetlenia drogowego oraz systemu monitoringu.

Obecnie kończy się I etap inwestycji, który koncentrował się 
na przebudowie ulic Wilczej, Półwiejskiej, Młyńskiej i Prostej 

W tym roku czeka nas wymiana oświetlenia ul. Ogrodowej i 
Wąskiej. Na obu ulicach istniejące źródła światła zostaną wy-
mienione na stylizowane latarnie nawiązujące do historycz-
nego klimatu starówki, ale wyposażone w oprawy ledowe. 

W ciągu ul. Ogrodowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Dąbrowskiego do ul. Wąskiej wymienionych zostanie 16 la-
tarni, natomiast w ul. Wąskiej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. 30 Stycznia do ul. Chopina – 41 latarni. Ledowe oświe-
tlenie pozwoli zaoszczędzić ok. 50 proc. energii. Dodatkowo 
podświetlony zostanie zabytkowy mur obronny. 

Na przetarg wpłynęło 11 ofert. Oferenci zaproponowali od 
225 tys. do blisko 440 tys. zł. W budżecie miasta zaplano-
wano na ten cel 340 tys. zł. 5 ofert mieści się w tej kwocie. 
Czas realizacji zamówienia to 100 dni od podpisania umowy.

– Od kilku lat konsekwentnie wymieniamy oświetlenie  na 
energooszczędne. Jeszcze w 2018 r. mieliśmy zaledwie 7 proc. 
oświetlenia ledowego dzisiaj jest to 25 proc.  – podkreśla 
Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. –Dla mieszkańców 
oznacza to zmianę jakości oświetlenia oraz poprawę bezpie-
czeństwa, ale bardzo istotny jest także aspekt ekologiczny. 

Ogłoszony został przetarg na dobudowę segmentu do Spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu, oraz infra-
struktury towarzyszącej – przyłączy energii i wod-kan.

Dwukondygnacyjny segment będzie dobudowany do obec-
nego gmachu szkoły. Powierzchnia użytkowa segmentu to 
625 m2. Budynek będzie niepodpiwniczony. Na parterze 
oraz na piętrze budynku zlokalizowane zostaną po trzy kla-
sy szkolne oraz węzły sanitarne i klatka schodowa. Obiekt 
dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
– Dobudowanie segmentu do budynku przy ul. Gdańskiej, 

pozwoli zrezygnować z drugiego obiektu, a to usprawni 
pracę szkoły – uczniowie i nauczyciele nie będą musieli 
przemieszczać się pomiędzy budynkami i obniżą się kosz-
ty utrzymania placówki – tłumaczy Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.

Nowy segment formą architektoniczną dostosowany będzie 
do istniejącej części szkoły. Elewacje budynku wykończo-
ne zostaną tynkiem głównie w kolorze białym, a także sza-
rym i niebieskim. Na wykonanie zadania wykonawca bę-
dzie miał 360 dni.

Małgorzata Mykowska

Zadanie jest dofinansowane w z funduszy unijnych i  reali-
zowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitaliza-
cja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.

Małgorzata Mykowska

Przebudowa ulic na Zatorzu – II i III etap jeszcze w tym roku

Będzie nowe oświetlenie ul. Ogrodowej i Wąskiej
W ubiegłym roku zmo-
dernizowaliśmy oświe-
tlenie m.in. przy al. 
Zwycięstwa, w rejonie 
placu zabaw przy ul. 
Jedności Narodu oraz 
na Os. Bajkowym – w 
rejonie ul. Czerwone-
go Kapturka i Kubusia 
Puchatka.

W tym roku, oprócz ulic 
Ogrodowej i Wąskiej, 
planowana jest wymia-
na oświetlenia także w 
niecce przy ul. Jedno-
ści Narodu oraz przy 
al. Kociewskiej, na od-
cinku od ul. Jagielloń-
skiej do ul. Żwirki.

Małgorzata Mykowska

Przetarg na rozbudowę SSP 2 
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Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej 
nagrodzone przez prezydenta Tczewa

Nagrodę – czek w wysokości 
1000 zł wręczył Adam Urban, 
wiceprezydent Tczewa na ręce 
prezesa TMZT Janusza Lan-
dowskiego i wiceprezes Ele-
onory Lewandowskiej. Uro-
czystość odbyła się 24 maja 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej i ze względu na pandemię 
miała charakter kameralny.

Od 50 lat Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej 
współtworzy krajobraz kul-
turalny miasta i regionu, pro-
mując dorobek kultury Tcze-

wa i Kociewia. W ramach swo-
jej działalności organizuje licz-
ne wydarzenia integrujące spo-
łeczność. Dzięki pracy człon-
ków TMZT mieszkańcy Tcze-
wa  mogą poznawać dorobek 
artystyczny lokalnych twór-
ców, a także wywierają wpływ 

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki uhonorował 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej nagrodą 
za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury Gminy 

Miejskiej w Tczewie. 

na edukacje młodego pokole-
nia. Ponadto przyczyniają się 
do promowania historii, tra-
dycji i dziedzictwa kulturowe-
go miasta Tczewa.

Zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej z 2015 r., prezydent  Tcze-
wa każdego roku przyznaje na-
grody i wyróżnienia za działal-
ność w dziedzinie kultury. Na-
grody mogą być przyznawane 
laureatom konkursów, olim-
piad, festiwali, przeglądów lub 
innych form współzawodnic-
twa w dziedzinie kultury, orga-
nizowanych przez inne instytu-
cje lub jednostki organizacyjne 
za dany rok kalendarzowy. Na-
grody mogą być przyznawane 
osobom fizycznym lub osobom 
prawnym, a także innym pod-
miotom prowadzącym działal-
ność na terenie Gminy Miej-
skiej Tczew, na podstawie oce-
ny całokształtu działalności lub 
osiągnięć o istotnym znacze-
niu. Wnioski można składać 
do końca każdego roku.

Z radością informujemy, 
że Skarbnica – Tczew-
ska Biblioteka Wirtualna 

wzbogaciła się o kolejne zdigi-
talizowane i szczegółowo opra-
cowane obiekty. Na dzień dzi-
siejszy, na stronie dostępnych 
jest… uwaga… 2

 
000 (!) eks-

ponatów. To całkiem pokaź-
na liczba, na tym jednak nie 
zamierzamy poprzestać. Przed 
nami jeszcze tysiące, a właści-
wie setki tysięcy materiałów 
archiwalnych, na przestrzeni 
blisko 30 lat, gromadzonych 
przez Sekcję Historii Miasta 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie.

Pora zatem kontynuować roz-
poczęte prace. Na udostępnie-

Już 2 000 eksponatów w Skarbnicy MBP
nie w bibliotecznej przestrzeni 
wirtualnej czekają kolejne wy-
cinki prasowe, dokumenty życia 
społecznego, mapy katastralne, 
kroniki, publikacje tematyczne, 
fotografie (tych w zbiorach MBP 
jest ponad 25 000).

Zachęcamy do zapoznania się 
z dotychczas opublikowany-
mi materiałami historyczny-
mi, a jako bonus dorzucamy 
wystawę fotografii, autorstwa 
Stanisława Zaczyńskiego, zaty-
tułowaną „Stare Miasto w czer-
ni i bieli”. Tym razem, za spra-
wą bibliotecznego wehikułu 
czasu, przeniesiemy się do lat 
80. i 90. XX wieku.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Tą i inne fotografie Stanisława Zaczyńskiego można obejrzeć na stronie  
skarbnica.tczew.pl
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Złote jubileusze małżeńskie 
Medale i upominki dla seniorów

9 czerwca w Urzędzie 
Miejskim gościliśmy se-

niorów, którzy obchodzili 
jubileusze 50-lecia pożycia 

małżeńskiego.

Parom świętującym zło-
te gody Medale Prezydenta 
RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie wręczali prezy-
dent Tczewa Mirosław Po-
błocki oraz wiceprezydent 
Adam Burczyk. Małżonko-
wie otrzymali również gratu-
lacje, kwiaty i upominek od 
prezydenta miasta w posta-
ci serwisu kawowego. 

JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO  ŚWIĘTOWALI:

›› Renata i Roman Dettlofowie
›› Irena i Bronisław Lubeccy
›› Marianna i Władysław 

Grabowscy
›› Teresa i Leon Bronk
›› Barbara i Andrzej Tobiańscy
›› Jolanta i Marian Szulikowie
›› Krystyna i Antoni Iwaniakowie
›› Halina i Ryszard Lipińscy
›› Ewa i Jerzy Ziemannowie
›› Maria i Zenon Zgoda
›› Jadwiga i Ryszard Lipiakowie
›› Barbara i Jerzy Cieciora
›› Renata Szuta-Saks i Lech Saks
›› Wanda i Stanisław 

Urbaniakowie
›› Krystyna i Zbigniew Fabiańscy
›› Elżbieta i Ryszard Szulcowie
›› Danuta i Tadeusz 

Kwaśniakowie
›› Elżbieta i Krzysztof 

Federowiczowie
›› Stefania i Franciszek 

Szczepańscy.

Jadwiga i Ryszard Lipiakowie

Barbara i Andrzej Tobiańscy Halina i Ryszard Lipińscy

Elżbieta i Ryszard Szulcowie Krystyna i Antoni Iwaniakowie

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska
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W maju tczewska Straż 
Miejska odnotowa-
ła 719 interwencji, 

w tym 402 zgłoszone przez 
mieszkańców i przedstawicie-
li instytucji, 317 – pozostałych, 
w tym zgłoszonych przez dy-
żurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie i interwencje 
własne strażników.

›› Przewieziono 4 osoby z upo-
jeniem alkoholowym: 2 do 
ogrzewalni w Tczewie i 2 do 
miejsca zamieszkania.

›› Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 29 inter-
wencji własnych oraz 24 
zlecone (przez administra-
cje i mieszkańców osiedli, 

dyżurnych SM), nałożyli 
3 mandaty karne w wyso-
kości łącznie 300 zł, wysta-
wili 4 wezwania dla spraw-
ców wykroczeń drogowych 
oraz 23 osoby pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 21 interwencji wła-
snych oraz 40 zleconych, 
nałożyli 10 mandatów kar-
nych na łączną kwotę 1100 
zł, wystawili 14 wezwań dla 
sprawców wykroczeń dro-
gowych, 8 osób pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czyży-
kowie dzielnicowi podjęli 32 
interwencje własne oraz 131 
zleconych, nałożyli 2 man-
daty karne na łączną kwo-
tę 150 zł, wystawili 11 we-
zwań dla sprawców wykro-

czeń drogowych, 15 osób 
pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywa-
nia alkoholu w miejscach 
publicznych, wykroczeń 
drogowych.

›› Doprowadzono do usu-
nięcia długo nieużytkowa-
nych pojazdów (wraków) – 
VW z ul. Orzeszkowej, Nis-
sana z ul. Saperskiej, Re-
nault z ul. Jodłowej, VW 
z ul. Lecha, Fiata z ul. Ar-
mii Krajowej.

›› Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano mate-
riały z monitoringu doty-
czące: kradzieży mienia, 
kolizji drogowych, nie-

przestrzegania obostrzeń 
w związku z  Covid-19, 
uszkodzenia mienia, wy-
łudzenia mienia, zniszcze-
nia mienia, niezachowania 
ostrożności przy wyprowa-
dzaniu psa, gróźb karal-
nych, oszustwa.

›› Przeprowadzono działa-
nia dotyczące egzekwo-
wania od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisa-
mi wyprowadzania czwo-
r o n o g ó w  i  s p r z ą t a n i a 
po nich. Przeprowadzono 
25 interwencji. Nałożono 
2 mandaty karne w wyso-
kości łącznie 150 zł, po-
uczono 6 osób, 7-krotnie 
zgłaszano do schroniska 
informacje o psach bez 
opieki.

Straż Miejska w maju

U rząd Miejski w Tczewie 
we współpracy z Tczew-
skimi Kurierami Ro-

werowymi realizował majową 
kampanię edukacyjną skiero-
waną do uczniów (klas 0-3) za-
chęcającą rodziców i dzieci do 
stosowania aktywnych form 
docierania do placówek oświa-
towych. Do akcji włączyła się 
również Straż Miejska. Mun-
durowi codziennie w godzi-
nach rannych patrolowali oko-
lice przy tczewskich przedszko-
lach i szkołach dbając o bez-

Akcja „Miło w mieście”  
– ze strażnikami miejskimi

pieczeństwo maluchów przy-
jeżdzających na zajęcia.

Przedszkolaki i uczniowie 
uczestniczyli w spotkaniach 
propagujących pozytywne za-
chowania związane ruchem 

pieszym, rowerowym, a także 
z komunikacją publiczną. Dzie-
ci uczyły się, jak bezpiecznie po-
ruszać się po mieście na hulaj-
nodze , rowerze oraz jako pie-
si uczestnicy ruchu drogowego.

Rezygnując z dojazdów samo-
chodem do szkoły i przedszko-
la, sprawiamy, że okolice pla-
cówek oświatowych są bez-
pieczniejsze i bardziej przyja-
zne dla naszych pociech.

Straż Miejska w Tczewie

Ogólnopolski tel. alarm. 
986

Dyżurny Straży Miejskiej 
58 77 59 371
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Podopieczni Zespołu Opie-
kuńczego MOPS przy ul. 
Niepodległości są bar-

dzo dumni ze swojego piękne-
go ogrodu. Niestety, ostatniej 
zimy część roślin przemarz-
ła. Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki przekazał se-
niorom nowe sadzonki krze-
wów, bylin i kwiatów. Przy 

Rozstrzygnięty został ogło-
szony przez Prezydenta 
Miasta Tczewa konkurs  

na dotację dla stowarzyszeń 
ogrodowych prowadzących Ro-
dzinne Ogrody Działkowe na ob-
szarze Gminy Miejskiej Tczew.

Dotacja przeznaczona jest na 
budowę lub modernizację in-
frastruktury ogrodowej. Kon-
kurs wygrał Rodzinny Ogród 
Działkowy Malinowo Tczew. 
Środki w wysokości 15 000 zł 

Miasto wspiera działkowców 
15 tys. zł dla ROD Malinowo

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

Nowe rośliny dla seniorów
okazji sam wziął udział w ich 
sadzeniu. Hortensje, surfinie, 
pelargonie, tuje i wiele innych 
okazów z pewnością upiększą 
wypielęgnowany ogród i przy-
niosą wiele radości podopiecz-
nym MOPS.

Mini-piknik ogrodniczy, któ-
ry odbył się 2 czerwca, był 
też okazją do zaprezentowa-
nia artystycznych talentów 
tczewskich seniorów. Insce-
nizacja wiersza Juliana Tuwi-
ma „Rzepka” wywołała burzę 
śmiechu i oklasków.

zostaną wykorzystane na wy-
mianę pompy głębinowej.

Takie pomoc kierowana jest do 
działkowców co roku. W 2020 r. 

w podobny sposób wsparty zo-
stał ROD im. Kasprowicza.

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

WOKÓŁ NAS

›› spacery Po Parku Miej-
skim – opowiadamy o flo-
rze i faunie występującej 
na terenie parku, nie bra-
kuje też ciekawostek histo-
rycznych, a na zakończenie 
zwiedzamy wystawę „Na-

Zielono także z Fabryką Sztuk

sze miasto – Twój Park”. 
Przewodnikami są: Janusz 

W ramach akcji Urzędu Miej-
skiego „Tczew kwitnie” Fabryka 

Sztuk przygotowała pakiet 
edukacyjny adresowany do 

szkół i organizatorów półkolo-
nii, na który składają się:

Landowski z UM i pracow-
nicy Fabryki Sztuk;

›› warsztaty „Malowanie 
na sztalugach” – udo-
stępniamy gotowe wzo-
ry kolorowanek lub białe, 
wielkoformatowe kartki, 
licząc na inwencję uczest-
ników, na których dzieci 
malują swoje wizje, oczy-
wiście zgodne z hasłem 
„Tczew kwitnie”;

›› warsztaty „Pamięt-
nik z parku” – uczestni-
cy zajęć tworzą pamiętnik 
z ozdobną okładką, któ-
ry zawiera historię par-
ku miejskiego oraz kil-
ka stron zielnika. Pokazu-
jemy również, jak można 
wykorzystać dary natury 
w pracach plastycznych.

Tczew kwitnie także w szkołach

Fabryka Sztuk

Fa
br

yk
a S

ztu
k

Tak właśnie było w Szkole Pod-
stawowej nr 12. Łąka jest dzie-
łem uczniów klasy VI c, którzy 
starannie się przygotowali do 
tego przedsięwzięcia. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki 
wysiał łąkę razem z uczniami, 
dodatkowo przekazał domki dla 
owadów i jeży, a młodzi ogrod-
nicy otrzymali koszulki z ha-
słem „Tczew kwitnie”. 

Uczniowie samodzielnie wyko-
nali tabliczki z nazwami owa-
dów i roślin, znają też ekolo-
giczne znaczenie łąk kwiet-
nych, wiedzą, jak się je przy-
gotowuje i jak pielęgnować 
wysiane rośliny. Jak przy-
znali, bardzo im się podoba-
ją takie praktyczne zajęcia, są 
znacznie ciekawsze od siedze-
nia w klasie…

Łąki kwietne powstają  
w tczewskich szkołach 

podstawowych. Ich przygo-
towanie jest okazją  

do przeprowadzenia 
ciekawej lekcji  

biologii.
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

WOKÓŁ NAS

Dz i e c i  z  N i e p u b l i c z n e -
go Przedszkola Tropicie-
le wspólnie z prezyden-

tem Tczewa Mirosławem Pobłoc-
kim wysiali kwietną łąkę na osie-
dlu Górki. Maluchy pieczołowicie 
podlały wysiane nasiona, a prezy-
dent zamontował domki dla owa-
dów. Na jeże natomiast czekają 
specjalne domki.

Wspólne sianie łąki odbyło się 
w Dniu Dziecka. Łąka o po-
wierzchni ok. 1 tys. m2 znajduje się 
w pobliżu skrzyżowania ul. Gło-
wackiego z ul. Forsterów. Przed-
szkolaki uczestniczące w tej eko-
logicznej akcji otrzymały też ko-
szulki z napisem „Tczew kwitnie” 
oraz baloniki i słodkości.

Wysiane nasiona to specjalna mie-
szanka ok. 30 gatunków i odmian 
roślin jednorocznych i wielolet-
nich, m.in. chaber, bławatek, na-
gietek lekarski, facelia błękitna, 
łubin żółty, mak, rumian, gipsów-
ka, krwawnik, stokrotka, koniczy-
na biała oraz inne. Planuje się jed-
no koszenie po zakończeniu sezo-
nu wegetacyjnego, aby umożliwić 
naturalne rozsiewanie się nasion 
roślin jednorocznych.

– Cieszę się, że nasi najmłodsi 
mieszkańcy tak chętnie biorą udział 
w proekologicznych przedsięwzię-
ciach – mówi prezydent Mirosław 
Pobłocki. – Łąki kwietne to coraz 
bardziej popularny również w na-
szym mieście sposób na poprawę 
estetyki, to także element małej re-

Już rośnie kwietna łąka na Górkach

tencji, uniemożliwiający nadmierne 
wyparowywanie wody z gleby. Ro-
ślinność łąkowa stanowi natural-
ne siedlisko pożytecznych owadów 
i innych drobnych zwierząt. Jest to 
też ekologiczne rozwiązanie, anty-
smogowe, gdyż łąki kwietne pochła-
niają dwutlenek węgla i oczyszcza-
ją powietrze z pyłu. Takie łąki po-
wstają obecnie w Tczewie nie tyl-
ko z inicjatywy miasta, ale tworzą 
je także prywatne firmy, wspólno-
ty mieszkaniowe, szkoły.

Łąka kwietna powstanie rów-
nież w sąsiedztwie ul. Topolowej 
na Suchostrzygach.
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Centrum Kultury i Sztuki 
kontynuuje zeszłorocz-
ny projekt „Twórcze spo-

tkania”. Warsztaty plastyczne, 
muzyczne, kreatywne, ruchowe  
i animacje ruchowe w kameral-
nym parku – za CKiS.

Twórcze spotkania w Centrum 
Kultury i Sztuki odbędą się:

›› 7 lipca, godz. 10.00
›› 14 lipca, godz. 10.00 
›› 8 lipca (środa) godz. 10.00
›› 21 lipca, godz. 10.00
›› 28 lipca, godz. 10.00
›› 4 sierpnia, godz. 10.00
›› 11 sierpnia, godz. 10.00
›› 18 sierpnia, godz. 10.00
›› 25 sierpnia, godz. 10.00

Kolejną wakacyjną propozycją 
Centrum Kultury i Sztuki jest 
projekt pod nazwą Kultura w 
sąsiedztwie – piknik rodzinny. 
Trzy lokalizacje w przestrzeni 
miejskiej: Czyżykowo, Sucho-
strzygi i Kanonka. W progra-
mie: spektakl, animacje z klau-
nami, warsztaty kreatywne, 
konkurencje sprawnościowe.

Imprezy:
›› 3 lipca 

VI Tczewski  
Cross Rowerowy

›› 8, 22 lipca  
12, 26 sierpnia  
GP w Siatkówce Plażowej

Animacje:
›› 13, 15 lipca 

badminton/unihokej

›› 5, 11 lipca, 11 sierpnia 
piłka nożna na Orliku

Lato w mieście na sportowo

›› 19, 21 lipca, 9 sierpnia 
piłka nożna plażowa

Obiekty:
W planach jest przeprowa-
dzenie turnieju piłki Ręcznej 
Plażowej oraz Beach Soccer’a, 
jednak imprezy te uzależnione 
są od ukończenia prac związa-
nych z uruchomieniem boiska 
właśnie dla tych dyscyplin.

›› Bezpłatne korty przy TCSiR 
– przez cały okres wakacji 
od 28.07. do 31.08 (od po-

niedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-10.00)

›› Baseny odkryte czynne od 
26.06. w godz 10.00-19.00, 
od 15 sierpnia 10.00-18.00.

›› Basen kryty – tylko duży ba-
sen, czynny w godz od 11.55 
do 18.45 ( ostatnie wejście 
na godzinę 18.00)

›› tcsir.pl

Kulturalne lato z Centrum Kultury i Sztuki
›› 27 czerwca, godz. 15.00 

Czyżykowo (niecka)

›› 18 lipca, godz. 15.00 
Suchostrzygi  
(plac przy fontannie)

›› 22 sierpnia, godz. 15.00 
Kanonka

Ponadto:
›› 4 lipca,  

godz. 17.00 i 20.00,  
sala widowiskowa 
Stand up Magda Kubicka

›› 10 lipca, godz. 20.00,  
parking na bulwarze  
nad Wisłą 
Spektakl „Blackout” 
Teatr Fuzja z Poznania

W lipcu i sierpniu rusza scena 
kameralna w parku za CKiS! 
Będą koncerty, kino plenero-
we, spektakle oraz festiwal mu-
zyczny „Undergramy”:

›› 9 lipca, godz. 21.00 
kino w parku 
„Sound of metal”

›› 17 lipca, godz. 19.00 
koncert: Piotr Bukartyk  
z zespołem Ajagore

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji tradycyjnie 
zaprasza do aktywnego wypoczynku podczas letnich 
wakacji.

›› 23 lipca, godz. 21.00 
kino w parku: „Na noże”

›› 24 lipca, godz. 19.00 
spektakl muzyczny 
„Zbrodnia i karaoke” 
Teatr Muzyczny w Toruniu

›› 6 sierpnia, godz. 20.30 
kino w parku 
„Palm Springs”

›› 7 sierpnia, godz. 20.00 
spektakl  
„Czas wilka” 
Teatr Ewolucji Cienia

›› 14 sierpnia, godz. 19.00 
Kabaret K2

›› 21 sierpnia, godz. 18.00 
festiwal muzyczny 
„Undergramy”

„Twórcze spotkania” zwykle kończą się zabawą z kolorową chustą animacyjną
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Rowerem do pracy

Konkurs „Rowerem do Pracy” 
jest dla nas jednym z narzędzi 
do zmiany zachowań transpor-
towych mieszkańców nasze-
go miasta.

W V edycji konkursu, tak jak 
w poprzednich latach, prze-
liczamy wykonane przejaz-
dy i przejechane kilometry 
na punkty, a uczestnicy za zdo-
byte punkty będą mogli zaku-
pić nagrody w specjalnym skle-
pie znajdującym się w profilu 
użytkownika na stronie www.
roweremdopracy.tczew.pl

Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

tel. 58 77 59 428
e-mail: rowery@um.tczew.pl

rower.tczew.pl 
facebook.com/mdrtczew

Trwa jubileuszowa V edycja 
konkursu „Rowerem do 

Pracy”. Konkurs ma na celu 
promocję roweru jako co-

dziennego środka transportu. 
Konkurs ma na celu promocję 

roweru jako codziennego 
środka transportu. Pracow-
nicy zatrudnieni w firmach 
z siedzibą i/lub oddziałami 

na terenie Tczewa mają 
szansę zawalczyć o nagrody, 

lepszą kondycję, świeższe 
powietrze i miasto bez 

korków.

Wśród nagród dostępne są ga-
dżety rowerowe m.in.: dzwon-
ki, pokrowce na siodełko 
czy zapięcia do roweru typu 
U-lock, a także vouchery do lo-
dziarni, kawiarni i restauracji.

Sponsorami konkursu są:

›› Flex
›› Salon Rowerowy Bogdan 

Bondariew
›› Eaton
›› Zakład Wodociągów i Ka-

nalizacji w Tczewie
›› Przewozy Autobusowe Gryf››Konkurs z roku na rok cieszy się 

coraz większą popularnością. 
W tegorocznej edycji uczestniczy 

aż 61 firm oraz ponad  
450 pracowników. 

Dotychczas zarejestrowano 
ponad 14 tys. przejazdów,  

a uczestnicy pokonali dystans 
ponad 91 tys. km. Rejestracja 

firm i pracowników będzie 
trwała do końca konkursu czyli 

do 31 października br.

›› Zakład Utylizacji Odpa-
dów Stałych Sp. z o.o.

Łączna pula nagród wynosi 18 
tys. zł. Dodatkowo, Bogdan 
Bondariew, właściciel Salonu 
Rowerowego w Tczewie, ufun-
dował główną nagrodę –rower 
o wartości 5,5 tys. zł.

Sponsorów pozyskaliśmy dzię-
ki współpracy z Fundacją To 
i Co czyli Tczewskimi Kurie-
rami Rowerowymi.

›› roweremdopracy.tczew.pl
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Tekst i zdjęcia:
Fabryka Sztuk

W tym roku Fabry-
ka Sztuk świętowa-
ła Dzień Dziecka 

przez trzy dni. Ponad 400 osób 
wzięło udział w różnorodnych 
atrakcjach. Z oferty skorzysta-
ły rodziny oraz uczniowie szkół 
podstawowych.

1 czerwca dzieci wykonały fi-
gurki z balonów, szukały ukry-
tej na dziedzińcu maskotki, 
czyli koci koci… Kociewiaka, 
malowały na szkle i wybrały 
się na spacer po parku. 

Z kolei w długi weekend od-
były się warsztaty artystycz-
ne: ozdoby z papierowej wikli-
ny oraz różane drzewko. Naj-
młodsi spróbowali swoich sił w 
roli ogrodników. Sadzili rośli-
ny w uprzednio ozdobionych 
przez siebie doniczkach oraz 
wykonywali hotele dla owa-
dów. Zainteresowaniem cie-
szyło się malowanie na szta-
lugach i zabawy z użyciem już 
niepotrzebnych przedmiotów. 
Można było pograć w warcaby, 
grę pamięciową, kółko i krzy-
żyk, kręgle, wykorzystując do 
tego nakrętki czy też butelki. 

W programie wydarzenia zna-
lazła się gra miejska o tematy-
ce przyrodniczej. Czynne było 
ponadto stanowisko edukacyj-
ne dotyczące segregacji odpa-

Dzień Dziecka w Fabryce Sztuk

dów. Czas spędzony na dzie-
dzińcu Fabryki Sztuk umilał 
szczudlarz w stroju papugi. 
Chętne osoby wykonały pa-
miątkowe zdjęcie na tle wio-
sennej dekoracji. 

Młodym gościom zwiedzają-
cym wnętrza Fabryki Sztuk 
najbardziej podobała się ma-
kieta z ruchomymi planeta-
mi, interaktywna kolorowan-
ka oraz puzzle, które stanowią 
część wystawy „Ze Skultetem i 
Kopernikiem przez XVI wiek”. 
Udział we wszystkich atrak-
cjach był bezpłatny.
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Tczew aktywny  
na mapie 
inwestycyjnej Polski

Gmina Miejska Tczew po raz 
trzeci otrzymała tytuł Gmina 
na 5 nadawany przez Szkołę 
Główną Handlową w Warsza-
wie. Tytuł ten nadawany jest 
od 2011 roku, w wojewódz-
twie pomorskim nagrodzono 
5 gmin na 33 ocenione  
w badaniu, w całym konkursie 
przeanalizowano 674 gminy. 

Głównym celem stanowiącym 
podstawę badania była oce-
na jakości obsługi potencjal-
nych inwestorów oraz przed-
siębiorców przez Urzędy jed-
nostek samorządu terytorial-
nego na poziomie lokalnym. 
Zbadano drogę elektronicz-
ną tego kontaktu – komuni-
kację jednostronną, czyli do-
stęp do informacji poprzez 
Oficjalną Witrynę Interneto-
wą (OWI) oraz komunikację 
dwustronną, czyli kontakt za 
pomocą poczty elektronicz-
nej. Głównym aspektem sta-
nowiącym podstawę badania 
była jakość obsługi potencjal-
nych inwestorów oraz przed-
siębiorców przez Urzędy jed-
nostek samorządu terytorial-
nego na poziomie lokalnym. 
Badania komunikacji dwu-
stronnej zostały przeprowa-
dzone w dwóch językach – pol-
skim oraz angielskim. Badanie 
skupiało się na uwzględnieniu 
typów interesantów gmin, ja-
kimi są potencjalni inwestorzy 
oraz przedsiębiorcy. 

Wyniki konkursu zostały 
przedstawione 20 maja pod-
czas konferencji online. Pełen 
raport dostępny jest na stro-
nie: https://akceleracjasgh.
wixsite.com/forum-gmin 

Gmina Miejska Tczew 
od 2020 roku bierze 
udział w projekcie: 

„Podniesienie standardów 
obsługi inwestora w woje-
wództwie pomorskim” re-
alizowanym przez Agencję 
Rozwoju Pomorza.

Projekt jest skierowany do 
pracowników i kadry kie-
rowniczej jednostek samo-
rządu terytorialnego woje-
wództwa pomorskiego oraz 
ich podmiotów (jednostek 
i spółek). W projekcie zaan-
gażowani są bezpośrednio 
pracownicy Biura Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Urzę-
du Miejskiego w Tczewie – 
Dom Przedsiębiorcy przy ul. 
Obrońców Westerplatte 3.

W ramach projektu zosta-
ną przeprowadzone: audyty 

dotyczące obsługi inwesto-
ra w gminie, szkolenia i do-
radztwo, wykonanie zdjęć 
terenów inwestycyjnych; 
seminaria, budowanie lo-
kalnych sieci współpracy 
między gminami. Projekt 
zakłada stworzenie w każ-
dej z gmin Punktu Obsłu-
gi Przedsiębiorcy (POP), 
w którym potencjalny in-
westor otrzyma informacje 
o ofercie.

TERENY INWESTYCYJNE TCZEWA
FILM PROMOCYJNY:
youtu.be/hI8ltrSg-8w

Jednostki samorządu tery-
torialnego oraz ich podmio-
ty, które biorą udział w pro-
jekcie, zyskują: przeszkole-
nie kadr do obsługi inwesto-
rów, profesjonalną ofertę in-

westycyjną wraz ze zdjęciami 
terenów, pomoc w przygoto-
waniu wkładu do generatora 
ofert inwestycyjnych, dodat-
kową promocję gminy; wy-
mianę doświadczeń i udział 
w tworzeniu lokalnych sieci 
współpracy.

Projekt jest realizowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, Oś Priory-
tetowa 2. Efektywne polity-
ki publiczne dla rynku pra-
cy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.18. Wysokiej ja-
kości usługi administracyj-
ne, przez Agencję Rozwoju 
Pomorza S.A. we współpracy 
z Pomorską Agencją Rozwo-
ju Regionalnego S.A.

Grunt na Medal 2021 
Tczew w II etapie konkursu

Projekt Agencji Rozwoju Pomorza

Miasto Tczew wytypowa-
ło do konkursu teren daw-
nej jednostki wojskowej 
– NCT, a dokładnie dwie 
działki na jego południo-
wym krańcu o pow. 4,12 
ha i 1,22 ha, z przeznacze-
niem pod działalność usłu-
gowo-przemysłową. Ponad-
to zgłoszono również nieru-
chomości przy ul. Za Dwor-
cem o pow. 3,67 ha, z prze-
znaczeniem na usługi i pro-
dukcję – należącą do pry-
watnego właściciela.

W trakcie audytów, które 
będą przeprowadzone pod-

czas II etapu konkursu, za-
planowanego na najbliższe 
miesiące, zostanie wyłonio-
nych 16 terenów – laureatów 
konkursu Grunt na Me-
dal 2021 r. Z województwa 
pomorskiego w konkursie 
bierze jeszcze udział Mia-
sto Rumia – Rumia Invest 
Park. Konkurs organizowa-
ny jest przez Polską Agen-
cję Inwestycji i Handlu – 
instytucję doradczą, działa-

jącą we współpracy z Grupą 
Polskiego Funduszu Roz-
woju (PFR) pod kierownic-
twem Ministerstwa Rozwo-
ju, Pracy i Technologii. PAIH 
to pierwszy punkt kontaktu 
dla eksporterów i inwesto-
rów. Działa zarówno w Pol-
sce, jak i poprzez sieć biur 
na całym świecie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
www.paih.gov.pl

30 kwietnia br. spośród 
164 terenów inwestycyj-
nych do drugiego etapu 

konkursu zakwalifikowano 
59 ofert.
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Gazeta „Lech.  Gaze-
ta Gnieźnieńska” z 16 
lipca 1927 r. donosiła 

w artykule pt. „Trzy ofiary Wi-
sły”: „Dzień 10 bm. ustanowił 
nie tylko na Tczew, ale na wie-
le może miejscowości położo-
nych nad Wisłą, smutny rekord 
pod względem liczby utonięć. 
W jednym dniu podczas kąpie-
li utonęli dwaj uczniowie Szko-
ły Morskiej: Stanisław Matu-
szycki ze Stolina w wojewódz-
twie poleskiem i Zbigniew Ja-
siński ze Lwowa oraz uczeń 
7 klasy gimnazjum tczewskie-
go Albin Kluczykowski. Przy-
czyną była we wszystkich wy-
padkach z pewnością zbytnia 
odwaga chłopców, zbyt wielkie 
zaufanie we własne młode siły, 
a lekceważenie nieobliczalnych 
niebezpieczeństw, czyhających 
w nurtach rzeki. Ciężki cios 
spotyka rodziny nieszczęsnych 
młodzieńców: cale miasto jest 
tym masowym utonięciem głę-
boko poruszone.”

Zaintrygowani tą notatką po-
stanowiliśmy rozpocząć dal-
sze poszukiwania. Niestety 
odnaleźliśmy informacje tyl-
ko o jednym z uczniów. Oka-
zało się, że podano błędne na-
zwisko, gdyż tragicznie zmar-
ły nazywał się Zbigniew Ja-
nowski-Zygmuntowicz. Był 
synem pułkownika Zygmun-
ta Zygmuntowicza ze Lwowa 

– pisarza, dziennikarza, re-
daktora naczelnego „Pante-
onu Polskiego”. Podczas walk 
we Lwowie, w listopadzie 1918 
r., ośmioletni Zbyszek był goń-
cem. W 1920 r. walczył w obro-
nie Lwowa jako jeden z młod-
szych harcerzy w oddziałach 
nazwanych potem „Orlęta-
mi Lwowskimi”. W roku 1926 
wyruszył w rowerową podróż 
dookoła Polski. Jak podał 
„Goniec Nadwiślański” z 10 
sierpnia 1926 r. w artykule pt. 
„Lwowski cyklista w podró-
ży dookoła Polski”: „W piątek 
wieczorem przybył do Torunia 
p. Zbigniew Janowski, członek 
A.Z.S. który wyjechał z Lwowa 
dnia 16 lipca br. bez żadnych 
funduszów na rowerze w po-
dróż naokoło Polski, przez Za-
mość, Lublin, Warszawę, Wło-
cławek do Torunia. Z Torunia 
w dalszą podróż wyruszył on 
w sobotę o godz. 11 przed po-
łudniem, jadąc na Grudziądz, 
Tczew, do Sopot, a powracać 
będzie przez Bydgoszcz, Po-
znań, Katowice, Kraków do 
Lwowa, gdzie ma stanąć dnia 
1 września br”.

Morze było jego miłością, pra-
gnął zostać marynarzem. Po-
myślnie zdał egzaminy do Szko-
ły Morskiej w Tczewie. Kan-
dydaci na uczniów otrzymali 
na egzaminie jako temat wy-
pracowania pytanie: „Dlacze-

go pragnę wstąpić do Szkoły 
Morskiej?”. Zbigniew Janow-
ski-Zygmuntowicz napisał: 
„Siódmy rok dobiega końca, jak 
objęliśmy nasze polskie morze. 
Na początku objęcia przez nas 
morza, zaczęła rozwijać się od 
razu nasza flota tak handlowa 
jak i wojenna. W tych to latach 
początkowych po skończeniu 
wojny bolszewickiej, w której 
brałem udział, zacząłem marzyć 
o wstąpieniu do tworzącej się 
wówczas Szkoły Morskiej, lecz 
brakowało mi parę lat nauki, 
które straciłem z powodu woj-
ny. Więc zacząłem pracować, by 
ziściły się moje marzenia, które 
lubię zawsze urzeczywistniać! 
Wiedziałem, że do upadku Pol-
ski w dawnych wiekach przy-
czyniło się niemało lekceważe-
nie sprawy morskiej, nie rozu-
miano znaczenia okna na cały 
świat, to jest dostępu Polski do 
morza i wynikające stąd korzy-
ści handlowe. Pragnę więc zo-
stać tym, którzy nie tylko mo-
rze kochają dla samego mo-
rza, ale także dla jego znacze-
nia praktycznego, dla państwa, 
bo przez umiejętny międzyna-
rodowy handel podnosimy kul-
turę i dobrobyt kraju. Poza tym 
ze względów czysto osobistych 
i materialnych myślę szczerze, 
że niema w kraju lepszego i le-
piej sytuowanego zawodu jak 
ten, bo ostatecznie lepiej jest 

za ciężką pracę, a mam wraże-
nie, że morska do niej należy, 
zapewnić sobie lepszy byt, niż 
za lekką żyć marnie. Poza tym 
nie wszystkie moje pobudki są 
tak materialistyczne. Chociaż 
wychowany przeszło tysiąc ki-
lometrów od morza, to jednak 
zawsze do niego tęskniłem, 
zadowalając się czasem bar-
dzo odmienną i miniaturową 
żeglugą po stawach i rzekach. 
Przybyłem wreszcie do Szkoły 
Morskiej z radością i nadzieją 
w sercu, że uznają moje kwali-
fikacje i zbadają wytrzymałość 
mojego organizmu na morzu, 
po której to próbie będę mógł 
się stać uczniem Szkoły Mor-
skiej. Nie wiem jak dla innych, 
ale dla mnie zawód ten jest naj-
odpowiedniejszy, bo daje on 
przez dość częste obcowanie 
z morzem, poczucie siły fizycz-
nej i moralnej, a te przymioty są 
mi cenne, więc dlatego gorąco 
pragnę zostać uczniem Szkoły 
Morskiej”.

Po egzaminach wysłał do mat-
ki telegram o treści: „Jestem 
już uczniem Szkoły Morskiej 
– wreszcie osiągnąłem to, do 
czego całe życie dążyłem”. Nie-
stety nie było mu dane rozwi-
nąć swoich pasji. Nazajutrz 
po przyjęciu do szkoły, pływa-
jąc kajakiem po Wiśle, rzucił 
się na pomoc tonącemu kole-
dze. Obaj utonęli.

Tekst i zdjęcie:
Dawny Tczew

Bohater ze Szkoły Morskiej

Niezwykłe historie często 
bywają odkryte przez zupeł-
ny przypadek. Lektura prasy 

z lat 20. ubiegłego wieku 
doprowadziła do poznania 

tragicznych losów młodego 
ucznia Szkoły Morskiej.

HISTORIA
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2 lipca 1980 r. w FPS 
„Polmo” w Tczewie 
wybuchł spontaniczny 

strajk spowodowany pod-
wyżką cen w zakładowej 
stołówce. Rozpoczął się on 
na Wydziale Narzędziowni, 
a głównymi jego inicjatora-
mi byli: Andrzej Staśkowiak, 
Zdzisław Stachowicz, Stani-
sław Kondys, Zdzisław Ka-
miński i Mieczysław Śliwka. 
Po narzędziowni do strajku 
zaczęły przyłączać się inne 
wydziały. Miał on charak-
ter żywiołowy, nie powołano 
wówczas żadnego komitetu. 
Żądania były jasne i krót-
kie: przywrócić poprzednie 
ceny w zakładowym bufe-
cie i podwyższyć płace ca-
łej załodze. Dnia 4 lipca żą-
dania spełniono. Szkoda, 
że na stałej wystawie w Eu-
ropejskim Centrum Solidar-
ności w Gdańsku podane 
są wiadomości o strajkach 
w Świdniku (8 lipca) i w Lu-
blinie (15 lipca), a brak in-
formacji o Tczewie.

14 sierpnia 1980 r. rozpo-
czął się strajk w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. Na-
stępnego dnia utworzono 
Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy. „Polmowcy” 
początkowo przyglądali się 

temu, jak rozwija się sytu-
acja i do strajku przystąpili 
dopiero 21 sierpnia. Na cze-
le Zakładowego Komitetu 
Strajkowego stanął Andrzej 
Kaszuba, a głównymi dzia-
łaczami byli: Konrad Gajew-
ski, Stefan Jędrzejczyk, Ja-
nusz Weiznerowski, Leszek 
Lamkiewicz, Zygfryd Fre-
itag, Marian Stawicki, Jó-
zef Bielecki, Jerzy Skoczy-
las i inni. Strajk objął pra-
wie wszystkie wydziały. Pra-
cownicy biurowi udali się 
do domów, a reszta załogi 
rozpoczęła strajk okupacyj-
ny i przejęła odpowiedzial-
ność za zakład pracy. Wy-
stawiono własne posterun-
ki pracownicze, wprowa-
dzono zakaz spożywania al-
koholu i palenia papierosów 
w miejscach niebezpiecz-
nych. W fabryce zapanował 
większy porządek niż w cza-
sach poprzednich. Specjal-
ny łącznik Leszek Lamkie-
wicz przywoził meldunki 
z siedziby MKS w Gdańsku. 
Strajk okupacyjny trwał od 
21 do 31 sierpnia 1980 r. 
W tym czasie pracownicy 
nie nudzili się: czytali ulotki 
z Gdańska, sprzątali zakład, 
czyścili maszyny, czasami 
grali w karty, warcaby czy 

41. rocznica strajku w Fabryce 
Przekładni Samochodowych 
„Polmo” w Tczewie

szachy. Posiłki dostarczały 
najbliższe rodziny do głów-
nej portierni, gdzie przeka-
zywano je dalej, sprawiedli-
wie dzieląc się ze wszystki-
mi. Pomimo spartańskich 
warunków, w jakich noco-
wano, nikt nie zachorował, 
raz tylko karetka zabra-
ła jednego z kolegów, któ-
ry nerwowo nie wytrzymał 
rozstania z rodziną. Relacje 
między dyrekcją a strajkują-
cymi były bardzo chłodne. 
Wynikało to z buty i aro-
gancji władzy, która myśla-
ła najpierw, że nie dopuści 
do strajku, a później podej-
mowała próby jego złama-
nia lub zahamowania. Naj-
większym przeżyciem dla 
strajkujących była uroczysta 
Msza św. 27 sierpnia w Za-
kładowym Domu Kultury. 
Odprawił ją ks. Wacław Pre-
iss w asyście ks. Franciszka 
Rompy. Wcześniej robotni-
cy sami wykonali lichtarze 
na świece oraz krzyż. Za-
śpiewana na koniec pieśń 
„Boże, coś Polskę” wzru-
szyła wszystkich obecnych, 
którzy w tym momencie po-
czuli się prawowitymi go-
spodarzami zakładu pracy 
i całej Polski.

Zdzisław Bergiel

Witrażownictwo
część I

W itraże od wieków wypełniały okna 
budowli sakralnych i świeckich,  

a powstanie pierwszych witraży 
figuralnych przypada na czasy 
panowania dynastii karolińskiej (lata 
753-987) w sztuce państwa Franków. 

Największy rozkwit witrażownictwa 
następuje w XIII wieku we Francji. 
Przeszklenia katedr stanowią „Biblię 
Pauperum”. W kolejnych wiekach witraż  
i znajomość jego techniki zaczyna powoli 
zanikać. Odrodzenie tej sztuki następuje  
w XIX wieku. W Anglii rodzi się ruch 
artystyczny Arts and Crafts, sprzeciwiający 
się produkcji przemysłowej na rzecz 
przedmiotów handmade, a amerykański 
dekorator Louis Comfort Tiffany wynajduje 
nowe techniki produkcji szkła i sposobu 
jego łączenia za pomocą miedzianej taśmy. 
Dzięki temu wykształca się witraż świecki. 

Rozwojowi witrażu sprzyja styl w sztuce, 
zwany secesją, kształtujący się na 
przełomie XIX i XX wieku. Znaczące 
miejsce w witrażownictwie zajmują 
polscy twórcy: Józef Mehoffer i Stanisław 
Wyspiański.

XX wiek – to czas niekorzystny dla 
witrażownictwa, nie tylko ze względu na 
odejście od przesadnej dekoracyjności  
i na szkody, jakie wyrządziły dwie wojny 
światowe. Dziś witraż nadal cieszy się 
popularnością, podejmowane  
są działania mające na celu ochronę 
dziedzictwa witrażowego. 

Od 5 lipca wystawa plenerowa  
przy ul. J. Dąbrowskiego pt. „Obrazy 

światłem malowane. Wybrane 
witraże figuralne Fary św. Krzyża  

i kościoła św. Józefa w Tczewie”.

Emilia Kalinowska
Fabryka Sztuk
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W grudniu 2018 r. lampę Tiffany’ego 
sprzedano za 3,372 milionów dolarów. 
To najdroższy na świecie wyrób szklany
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Tekst i zdjęcia:

Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447

Pamiętajmy, że nietoperze 
pojawiają się w mieszka-
niach, klatkach schodowych 
etc. w poszukiwaniu dogod-
nych kryjówek (szczególnie 
podczas upałów). Wąska 
szczelina uchylonego okna to 
dla nich bezpieczny wlot do 
kryjówki, do której nie do-
stanie się żaden drapieżnik. 
To, co znajduje się po dru-
giej stronie szczeliny, może 
być zaskoczeniem zarówno 
dla nietoperza, jak i miesz-
kańców budynku. Nietope-
rze nie szukają u nas kryjó-
wek na stałe. 

Takie niefortunne wizyty 
tych mało znanych i mało lu-
bianych ssaków zdarzają się 
w okresach przelotów pomię-
dzy kryjówkami zimowymi 
a letnimi oraz odwrotnie. Je-
sienią młode nietoperze czę-
sto po raz pierwszy poszuku-
ją zimowisk, a na wiosnę, gdy 
jeszcze jest za mało owadów 
do uzupełnienia strat ener-
getycznych po zimie, takie 
wędrówki wymagają przerw 
na odpoczynek.

Pamiętajmy, że to bardzo po-
żyteczne i niezbędne w przy-
rodzie zwierzęta. Żerują 
tam, gdzie jest dużo owa-
dów. A osoby, które ich nie 
lubią z przyczyn kulturo-
wych, może przekona fakt, 
że jeden nietoperz w ciągu 
1 nocy może zjeść ok. 3000 
szt. komarów.

Co zrobić, jeśli zobaczy-
my nietoperza w domu lub 
w pracy? Nigdy nie próbuje-
my łapać go gołymi rękami! 
To dla zwierzęcia wielki stres, 
a niektóre z nich mogą prze-
nosić patogeny np. wściekli-
zny. Wszystkie gatunki nie-
toperzy żyjące w Polsce: od 
najmniejszych – karlików, 
po największe – borowce są 
pod ochroną. Dajmy mu spo-
kojnie odlecieć. Zgaś światło, 
otwórz szerzej okno, a sam 
odleci. Jeśli odczuwasz po-
trzebę natychmiastowego 
pozbycia się nieproszonego 
gościa w dzień (np. śpiące-
go na firance), użyj do tego 
grubych rękawic i kartono-
wego pudełka. Najprościej 
jest przykryć go pudełkiem, 
a następnie pod niego wsu-
nąć kawałek sztywnego kar-
tonu, tak aby nietoperz zna-
lazł się w pudełku. Następnie 
trzeba przetrzymać zamknię-
tego nietoperza do wieczo-
ra – nie wolno go wypusz-
czać przed zachodem słońca! 
Oczy nietoperzy przyzwycza-
jone są do bardzo małej ilo-
ści światła, dlatego lepiej, po-
został w kartonie do wieczo-
ra. Włóż mu do środka ka-
wałek szmatki czy papiero-
wego ręcznika, aby mógł się 
„ukryć”. Wieczorem można 
go wypuścić.

W przypadku problemów na-
leży skontaktować się z chi-
ropterologami, których liczne 

Nietoperze w mieście
grono zamieszkuje wszyst-
kie regiony naszego kra-
ju. Pomogą oni w trudnych 
sytuacjach!

Na terenie Tczewa najlicz-
niej zamieszkują następują-
ce gatunki:

Mroczek późny 
(na zdjęciach)

Najczęściej możesz obser-
wować go podczas niskich 
przelotów tuż po zmro-
ku, nawet nad trawnikami, 
gdzie uaktywniają się liczne 
owady. To one właśnie la-
tem zamieszkują szczeliny 
pod dachami bloków i do-
mów jednorodzinnych.

Karlik malutki 
Jeden z najmniejszych na-
szych nietoperzy. Ten gatu-
nek również mieszka w bu-
dynkach i pomimo małych 
rozmiarów, eliminuje nocą 
całe rzesze komarów.

Borowiec wielki
Tego dużego nietoperza moż-
na obserwować podczas wy-
sokich lotów nad drzewami 
w okolicy parku miejskiego 
i nie tylko.

Zaglądają do nas pojedyn-
cze gacki i inne rzadziej spo-
tykane na naszym terenie 
gatunki.

Niestety większość z nas boi 
się tego, co nieznane i poja-
wia się nocą. Proszę jednak 
pamiętać, że pożywieniem 
nietoperzy są owady. Nigdy 
nie „gonią” i nie atakują czło-
wieka. Historie z wplątywa-
niem się we włosy przypo-
minają bajki o czarowni-
cach. Im więcej nietoperzy, 
tym mniej uciążliwych dla 
nas owadów.

Te wrażliwe na światło zwie-
rzęta są objęte również praw-
nym zakazem fotografowa-
nia. Wszystkie zdjęcia do 
tego artykułu powstały pod-
czas badań naukowych, gdzie 
zakaz taki został uchylony. 
A zdjęcia mają charakter 
edukacyjny. 

Po wybudzeniu się z zimowej 
hibernacji (od kwietnia,  

a w przypadku niektórych ga-
tunków, od maja) nietoperze 
przypominają mieszkańcom  

o swoim istnieniu. Proble-
mem jest to, że ludzie nie 

wiedzą, jak postępować  
w takich sytuacjach  

jak np. pojawianie się 
nietoperzy w mieszkaniach 

lub nietoperz odpoczywający 
w pobliżu domu.
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Zadanie specjalne z nagrodami!

Prześlij wyciętą stronę z gazetki z rozwiązany-
mi zadaniami do 6 sierpnia br. na adres: Urząd 
Miejski w Tczewie, Biuro Rzecznika Prasowego, pl. 
Marsz. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew lub skan/
zdjęcie na e-mail: promocja@um.tczew.pl. Ko-
niecznie podaj swoje imię i nazwisko wraz z ad-
resem zamieszkania, ponieważ spośród nadesła-
nych prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 5 ze-
stawów promocyjnych z logo miasta.

Odpowiedzi z poprzedniego numeru: 1. List. 2. 
Znaczek. 3. Biblioteka. Nagrody otrzymali: Mał-
gorzata Żur, Anna Łosiak, Beata Łosiak, Franci-
szek Gmys, Weronika Drewa.

Udamy się tam już 
za miesiąc, a tym-
czasem znajdź trzy 
różnice na obraz-
kach przedstawiają-
cych łazienki miej-
skie.  Na jednym 
z nich zaznacz je 
kółkiem.

Cześć! Pamiętasz ostatnią zagadkę, jaką zadałem 
do rozwiązania miesiąc temu? Biblioteka – to 
ją miałem na myśli. W Tczewie jest biblioteka 

główna – matka oraz jej córki, czyli filie, znajdujące się  
w ważniejszych osiedlach. Książnicy patronuje Alek-
sander Skultet, wielki uczony, który ponad pięćset 
lat temu urodził się w naszym mieście. Przyjaźnił 
się i współpracował z wybitnym człowiekiem, który 
„wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. 

Podaj jego imię i nazwisko: 

........................................................................................

Czy wiesz, co kiedyś znajdowało się w budynku bi-
blioteki przy ul. Jarosława Dąbrowskiego? Tym, 
który obecnie jest remontowany. 

Pochwal się swoją 
wiedzą:

.........................................

Wypożyczyłem książkę z sąsiednie-
go miejsca. Słoneczna po-
goda sprzyjała czytaniu 
pod chmurką, a wła-
ściwie pod słonecz-
kiem. Wyposażo-
ny w ciekawą 
lekturę uda-
łem się na po-
bliski skwer. 

Gdy usiadłem na jednej z ławek, zo-
baczyłem tabliczkę z jego nazwą. Do-
brze, że miałem przy sobie książkę  
o Tczewie. Przeczytałem, że to miejsce 
nosi imię pewnego lekarza, za którego 
pieniążki wybudowano łazienki miej-
skie. Korzystali z nich tczewianie, by 
wziąć prysznic czy też zażyć innych, 
prozdrowotnych kąpieli. Bardzo miło 
było mi spędzić tutaj czas. Co chwilę 
odrywałem wzrok od kartek, by popa-
trzeć na mury obronne i wyobrazić so-
bie, jak to dawniej bywało. Ujrzałem 
też piękną wieżę. 

Zmodyfikowana 
pocztówka, zbiory 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie

Tekst:
Małgorzata Kruk 

Fabryka Sztuk

Zdjęcia:
Angelika Jagielska

Fabryka Sztuk

Oryginalna pocztówka, 
zbiory Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  
w Tczewie
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Czy wiesz, jaki zabytek mam na myśli?

.............................................................................................




