
ZATORZE, A DLA WIELU KOZEN - DZIELNICA TCZEWA, KTÓRA W OSTATNICH LATACH 
PRZESZŁA PRAWDZIWĄ METAMORFOZĘ. DZIĘKI WSPARCIU ŚRODKÓW UNIJNYCH 
M.IN. PRZEBUDOWALIŚMY BLISKO 1,9 KM DRÓG I 2,7 KM SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
ZBUDOWALIŚMY KŁADKĘ NAD KANAŁEM MŁYŃSKIM, PLACE ZABAW PRZY UL. ŁĄKOWEJ 
I ŻUŁAWSKIEJ, KLUB RODZINNY ZATORZE, ZAMONTOWALIŚMY 83 LATARNIE ULICZNE I 50 
KAMER MONITORINGU. ZAKOŃCZYŁA SIĘ INWESTYCJA, KTÓRA KOSZTOWAŁA BLISKO 16,5 
MLN ZŁ (PRZY DOFINANSOWANIU UNIJNYM OK. 10 MLN ZŁ).

ZATORZE JAK NOWE

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA
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IE PREZYDENT MIASTA TCZEWA

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
Damian Piskorski 
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 
Martyna Link

AKTUALNOŚCI

Przeboje musicalowe i operetkowe 
zabrzmiały na bulwarze

15

17 Rower

Samorząd4

Tłumy na Festynie 
Samorządowo-Komunalnym

12-13

5-7 Inwestycje

Bezpieczeństwo8

Ekologia18-19

16 Przedsiębiorczość

Obowiązkowy spis źródeł ciepła20-21

9 Jubilaci świętowali

Bawiliśmy się na Górkach14

25 mln zł otrzyma 
Tczew na rozbudo-
wę kompleksu ba-
senów. Projekt nosi 
nazwę „Aktywny 
Tczew – rozwój in-
frastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej po-
przez budowę kom-
pleksu basenowe-
go”. Wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszone zostały 30 maja.

Koncepcja rozbudowy tczewskiego basenu została opracowa-
na w 2018 r. Nowy obiekt  zostanie dobudowany do istniejące-
go basenu przy ul. Wojska Polskiego. W ramach inwestycji ma 
powstać m.in.:
›› nowy basen sportowy 25m x 16m (400m2) z ruchomym 

dnem + trybuny, zlokalizowany obok istniejącego dużego ba-
senu z przejściem łączącym nowe i istniejące trybuny. Nowy 
basen przystosowany będzie do rozgrywania zawodów pły-
wackich zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;

›› basen rekreacyjny o powierzchni ok. 350m2 ze zjeżdżalnią 
wodną oraz urządzeniami do rekreacji i rehabilitacji wodnej;

›› brodzik oraz wodny plac zabaw dla dzieci (z różnorodnymi 
atrakcjami) ok. 65m2.

Do kompleksu basenów dobudowana będzie także strefa rekre-
acji, zaplecze sanitarne, szatnie, parking.

Małgorzata Mykowska

13 czerwca Damian Piskorski objął stanowi-
sko sekretarza miasta Tczewa. Pracę w Urzę-
dzie Miejski w Tczewie rozpoczął w 2003 r. 
jako referent w Biurze Prawnym. W latach 
2013-2014 był zastępcą, a od 2014 – naczel-
nikiem Wydziału Administracyjnego. Jest ab-
solwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Wcześniej, od 2011 r., funkcję sekretarza 
miasta Tczewa pełniła Katarzyna Mejna, która zmarła nagle 
9 maja br.

25 mln zł na rozbudowę basenu

Damian Piskorski sekretarzem miasta

10 Medale i wyróżnienia

20 Kultura

11 „Pierścienie Mechtyldy” rozdane
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6-latka walczy, zbiera śmieci  
i zawstydza dorosłych

20 maja prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki podpisał 

umowę z wojewodą pomor-
skim Dariuszem Drelichem 

na dofinansowanie 
przebudowy ul. Ceglarskiej 

w Tczewie. Na tę inwestycję 
otrzymamy ponad 2,6 mln 

zł w ramach Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg 

2022 r.

Dokument został podpisany 
w Starostwie Powiatowym 
w Starogardzie Gd. w obec-
ności posła Kazimierza Smo-
lińskiego. Ogłoszony został 
przetarg na wykonanie in-
westycji, pod koniec czerw-

ca planowane jest otwar-
cie ofert. Zadanie planowa-
ne jest jako 2-letnie (2022 
i 2023 r.).

Zakres inwestycji:

›› Układ drogowy:

Mamy dofinansowanie  
na przebudowę ul. Ceglarskiej 

• przebudowa około 725 mb 
ul. Ceglarskiej na całym 
jej przebiegu tj. od skrzy-
żowania z ulicami Czyży-
kowskiej i Ceglarskiej  
do skrzyżowania  
z ul. Nadbrzeżną
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Amelka chodzi do Przedszkola 
nr 8 i lubi, gdy wokół niej jest 
czysto. Nie tylko sama sprząta 
papierki i inne odpadki, ale też 

zachęca do tego innych. Dziew-
czynka zrobiła już ok. 20 plaka-
tów, na których apeluje – „Tu 
jest śmietnik. Proszę, wrzucaj-

cie tu śmieci. Dziękuję. Amelka”. 
Jak twierdzi, jej akcja przynosi 
efekty, bo na jej drodze śmie-
ci jest już dużo mniej. W domu 

także dba o ekologię i doskona-
le wie, jak segregować odpady.

Historię Amelki jako pierwszy 
opisał fanpage „Tczew, jak tu 
pięknie”, a temat podchwyciło 
wiele lokalnych i regionalnych 
mediów. Mimo to Amelka nie 
czuje się sławna, ale ma na-
dzieję, że dzięki temu rozgło-
sowi za jej przykładem pójdą 
inni mieszkańcy.

Amelka razem z mamą gościła 
u prezydenta Tczewa Mirosła-
wa Pobłockiego, a że był to aku-
rat Dzień Dziecka, więc nie oby-
ło się bez prezentów. – Dzię-
kuję Amelko. Dzięki Tobie na-
sze miasto jest czystsze i pięk-
niejsze – powiedział prezydent.

Małgorzata Mykowska

6-letnia Amelka Dobrzycka 
jest ostatnio jedną z najbar-
dziej sławnych mieszkanek 
naszego miasta. Wszystko 

dlatego, że postanowiła 
zadbać o porządek na drodze 

z domu do przedszkola 
i zawstydzić, tych, którzy nie 

potrafią (a raczej nie chcą) 
wrzucać śmieci tam, gdzie 

ich miejsce. 
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• budowa ok 60 mb podpo-
rządkowanej drogi ul. Czy-
żykowskiej (odcinek połu-
dniowy) podłączonej  
do ulicy Ceglarskiej

• przebudowa około 30 mb 
– ul. Nadbrzeżnej w obrę-
bie skrzyżowania  
z ul. Ceglarską

oraz

›› Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej

›› Usunięcie kolizji, przebu-
dowa sieci wodociągowej

›› Usunięcie kolizji na sieci 
kanalizacji sanitarnej

›› Usunięcie kolizji z siecia-
mi elektroenergetycznymi

›› Budowa oświetlenia 
drogowego

›› Budowa kanału 
technologicznego.

Małgorzata Mykowska
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30 CZERWCA,  
GODZ. 10.00 

URZĄD MIEJSKI, 
UL. 30 STYCZNIA 1

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Otwarcie sesji i powita-
nie gości.

2. Ślubowanie radnego Cze-
sława Roczyńskiego.

3. Sprawdzenie obecności 
radnych.

4. Przedstawienie propo-
nowanego porządku ob-
rad sesji.

5. Przy jęc ie  protokołu 
z sesji Rady Miejskiej 
w Tczewie z 26 maja 
2022 r.

6. Informacja z działal-
ności Prezydenta Mia-
sta Tczewa za czerwiec 
2022 r.

7. Informacja z interpe-
lacji zgłoszonych przez 
radnych w okresie od 
26 maja do 29 czerwca 
2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA

8. Przedstawienie protoko-
łu z kontroli przeprowa-
dzonej przez zespół kon-
trolny Komisji Rewizyj-
nej w Wydziale Gospo-
darki Mieniem Komu-
nalnym Urzędu Miejskie-
go w Tczewie, w zakresie 
funkcjonowania Wydzia-
łu w latach 2014-2020.

9. Stan zaawansowania in-
westycj i  i  remontów 
za I półrocze 2022 r.

10. Raport z realizacji Stra-
tegii  Rozwiązywania 
Problemów Społecz-
nych w mieście Tczewie 
za 2021 r.

11. Raport o stanie Miasta 
Tczewa za 2021 rok.

11.1. Debata.
11.2. Podjęcie uchwały w spra-

wie udzielenia wotum 
zaufania dla Prezydenta 
Miasta Tczewa.

12. Rozpatrzenie i zatwier-
dzenie sprawozdania fi-
nansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania 

budżetu miasta za 2021 
rok.

12.1. W y s t ą p i e n i e  P r z e -
wodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.

12.2. Dyskusja.
12.3. Podjęcie uchwały w spra-

wie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowe-
go wraz ze sprawozda-
niem z wykonania bu-
dżetu miasta Tczewa 
za 2021 rok.

12.4. Podjęcie uchwały w spra-
wie udzielenia Prezyden-
towi Miasta Tczewa ab-
solutorium z tytułu wy-
konania budżetu miasta 
za 2021 rok.

13. P o d j ę c i e  u c h w a ł 
w sprawie:

13.1. zmian w budżecie mia-
sta Tczewa na 2022 rok,

13.2. zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej mia-
s t a  T c z e w a  n a  l a t a 
2022-2034,

13.3. wydzielonych rachun-
ków jednostek budżeto-
wych Gminy Miejskiej 
Tczew oraz dochodów 

Tczewianki wiedzą, jak wygrywać mecze

gromadzonych na tych 
rachunkach

13.4. uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 
Nowego Centrum Usłu-
gowego przy ul. Wojska 
Polskiego w Tczewie

13.5. wyrażenia zgody na za-
warcie w trybie bezprze-
targowym umów dzier-
żaw nieruchomości grun-
towych stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej 
Tczew na cele składowa-
nia odpadów stałych,

13.6. powołania radnego Cze-
sława Roczyńskiego do 
składów stałych komisji 
Rady Miejskiej w Tcze-
wie na okres kadencji 
2018-2023,

13.7. zatwierdzenia planu kon-
troli Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2022 r.

14. Zgłaszanie interpelacji, 
zapytań i wniosków.

15. Wolne wnioski, infor-
macje oraz oświadczenia 
(podziękowania, życze-
nia itp.).

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

P rezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki spotkał 
się z piłkarkami Pogoni 

Tczew, które niedawno wywal-
czyły awans do Ekstraligi Ko-
biet oraz ich trenerem Mate-
uszem Sroką. Tczewska dru-
żyna znalazła się w gronie 12 
najlepszych kobiecych drużyn 
piłki nożnej w Polsce. 

– Dziewczyny, przed Wami 
nowe wyzwania, a dla nas – 
kibiców, to szansa na kolej-
ne sportowe emocje. To tak-
że świetna promocja Tczewa 
jako miasta piłkarskich talen-
tów i możliwości. Zespół Pogo-
ni udowodnił, że w Tczewie to 

kobiety wiedzą, jak się gra w 
piłkę nożną i jak się wygrywa 
mecze – powiedział prezydent. 

Piłkarki trenują po 5, a na-
wet 7 razy w tygodniu, zwy-
kle na stadionie przy ul. Elż-

biety w Tczewie. Mają wierne 
i stale powiększające się gro-
no kibiców.

XLVI sesja Rady Miejskiej w Tczewie
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Małgorzata Mykowska
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Zatorze, a dla wielu Ko-
zen – dzielnica Tczewa, 
która w ostatnich latach 

przeszła prawdziwą metamor-
fozę. 22 czerwca uroczyście za-
kończyliśmy trwającą 5 lat in-
westycję, która kosztowała bli-
sko 16,5 mln zł (przy dofinan-
sowaniu unijnym ok. 10 mln zł).

W uroczystości, oprócz przed-
stawicieli samorządu miasta 
i służb komunalnych, wzię-
li udział mieszkańcy dzielnicy, 
a także przedstawiciele Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk Gdy-
nia Sopot – prezes Michał Gla-
ser oraz wiceprezes Rady OMG-
GS – Jacek Karnowski, a także 
Józef Sarnowski, członek Zarzą-
du Woj. Pomorskiego, przed-
stawiciele wykonawcy (firma 
B&W z Pruszcza Gdańskiego) 
oraz projektanci (Pracownia 
Projektowa Promar z Pelplina).

Inwestycja na osiedlu Zatorze 
została zrealizowana w ramach 
projektu „Miasto od-Nowa – 
rewitalizacja Starego Miasta 
i Zatorza w Tczewie” dofinan-
sowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Zadanie zostało podzielone 
na etapy, ich łączna wartość 
wyniosła ponad 14,6 mln zł 
(I etap 6,3 mln, II i III etap 8,3 
mln). W ramach I etapu wyko-
nano przebudowę układu dro-
gowego, oświetlenia oraz mon-
taż sytemu monitoringu w rejo-
nie ulic Kolejowej, Prostej, Pół-
wiejskiej, Młyńskiej i Wilczej. 

Zatorze jak nowe

Wyremontowano również plac 
zadworcowy pełniący funkcję 
parkingu. W kolejnych etapach 
prace toczyły się na pozostałych 
ulicach, tj. Kruczej, Prostej, Elż-
biety i Kolejowej.

– Oficjalnie zakończyliśmy 
dzisiaj rewitalizację Zatorza. 
Trudno rozpoznać to dawne, 
nieco zaniedbane kolejowe 
osiedle. Remont ulic, budowa 
placów zabaw, infrastruktury 
podziemnej to nie wszystko. 
Widać, że wielu mieszkańców 
dba o swoje otoczenie – ogród-
ki pełne kwiatów, wypielę-
gnowana przydomowa zieleń, 
urokliwy trakt wzdłuż Kana-
łu Młyńskiego tworzą klimat 

przyjaznej, zadbanej dzielni-
cy. Wierzę, że tak pozostanie. 
Mam nadzieję, że wkrótce będę 
mógł pokazać ten nowy Kozen 
prof. Ryszardowi Karczykow-
skiemu, który stąd się wywo-
dzi – powiedział Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Krzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
przypomniał historię osiedla –
powstałego w XIX w. między 
torami kolejowymi a Kanałem 
Młyńskim. Domy, które tam 
powstawały były w większości 
przeznaczone dla pracowni-
ków prężnie rozwijającego się 
węzła kolejowego. Zwyczajo-
wa nazwa Kozen, pochodzi od 

kóz, które hodowali mieszkań-
cy dzielnicy.

Inwestycja w liczbach:
›› długość przebudowanych 

dróg – blisko 1900 mb
›› liczba zamontowanych  

latarni oświetleniowych  
– 83 szt.

›› liczba zamontowanych ka-
mer monitoringu – 50 szt.

›› długość nowo wybudowa-
nej sieci i przyłączy kana-
lizacji deszczowej – ponad 
2700 mb

›› liczba zamontowanych 
stojaków rowerowych  
– 19 szt.

›› plus wiele elementów ma-
łej architektury typu ławki 
czy donice.

Przy okazji ostatniego etapu 
prac wykonano ścieżkę pie-
szo-rowerową wzdłuż Kanału 
Młyńskiego, natomiast w la-
tach wcześniejszych, tj. 2017 
– 2020, zakończono również 
kilka innych ważnych inwe-
stycji na tym osiedlu.

Były to:
›› remont kładki pieszo  

– rowerowej nad Kanałem 
Młyńskim (600 tys. zł)

›› plac zabaw przy ulicy Łą-
kowej (106 tys. zł)

›› plac dla młodzieży z ele-
mentami street – workout 
przy ul. Żuławskiej  
(43 tys. zł)

›› adaptacja obiektu 
 przy ulicy Elżbiety 
na Klub Rodzinny Zatorze 
(blisko 1 mln zł).

Warto również wspomnieć 
o wspólnotach mieszkanio-
wych z tego osiedla, które były 
partnerami miasta w tym pro-
jekcie i zadbały o swoje prze-
strzenie wspólne.

Projekt jest częścią metropoli-
talnego programu rewitaliza-
cji, w ramach którego przemia-
nę przechodzi 8 miast: Gdańsk, 
Gdynia, Kartuzy, Puck, Rumia, 
Tczew, Wejherowo i Żukowo. 
Wartość wszystkich działań to 
331 mln zł, w tym 186 mln zł po-
chodzi z funduszy europejskich.

Łącznie środki zaangażowane w ramach projektu rewitalizacyjnego 
na osiedlu Zatorze w ciągu ostatnich 5 lat wyniosły blisko 16,5 mln zł, 
przy dofinansowaniu unijnym na poziomie około 10 mln zł.  
Przy liczbie mieszkańców osiedla – ok. 2350 osób, są to kwoty  
bardzo znaczące.
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INWESTYCJE

Trwa przebudowa ul. Stocz-
niowców na Os. Staszica. 
To drugi etap inwestycji – 
na odcinku ok. 500 m. In-
westycja obejmuje: wyko-
nanie nowej nawierzchni, 
chodników i zjazdów, re-
mont skrzyżowania z ul. Ro-
botniczą, wykonanie przej-
ścia dla pieszych, montaż 
progów zwalniających, wy-
konanie oświetlenia, ozna-
kowania poziomego i pio-
nowego. Przebudowy wy-
magają również sieci pod-
ziemne (wodociągowa, ka-
nalizacja sanitarna i desz-
czowa). Koszt zadania to 4 
mln zł. I etap remontu zre-
alizowany został w 2021 r.

Trwają inwestycje drogowe

Rozpoczęła się inwestycja 
przy ul. Zygmunta Starego 
na os. Prątnica. Jej zakres to 
oprócz przebudowy ul. Zyg-
munta Starego (396 m), tak-
że przebudowa ul. Królowej 
Marysieńki (46 m), prze-
budowa ścieżki rowerowej 
w obrębie drogi wojewódz-
kiej 224, remont nawierzch-
ni ul. Stefana Batorego (ok. 
58 m) oraz przebudowa sie-
ci podziemnych i budowa 
oświetlenia. Koszt zadania 
to ponad 6 mln zł, z czego 
5 mln wynosi dofinansowa-
nie rządowe. Termin wyko-
nania mija w listopadzie br.

Do przetargu na remont ul. 
Królowej Jadwigi zgłosiła 

się jedna firma – 
Roka Budownic-
two ze Starogar-
du Gd. Zapropo-
nowała ponad 2,6 
mln zł – kwota ta 
mieści się w za-
planowanym bu-
dżecie (ponad 2,7 
mln zł). Inwesty-
cja będzie reali-
zowana w ramach 
projektu „Miasto 
od-nowa – rewi-
talizacja Starego 
Miasta i Zatorza 
w Tczewie” do-
finansowanego 
z Regionalnego 
Programu Ope-
racyjnego Wo-

jewództwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Do 27 czerwca czekamy 
na oferty na przebudowę 
ul. Ceglarskiej. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie 
2,6 mln zł w ramach Rzą-
dowego Programu Rozwoju 
Dróg 2022 r. Zadanie ma być 
realizowane w latach 2022-
2023 (więcej na str. 3 PM).

Zakończyły się prace przy ul. 
Retmańskiej. Zadanie obej-
mowało budowę ciągu pie-
szo-jezdnego o długości 740 
m, budowę sieci kanalizacji 
deszczowej, przestawienie 
istniejącego ogrodzenia od 
strony ogródków działko-
wych na odcinku o długości 
ok. 130 m wraz z naprawą 
powstałych uszkodzeń, wy-
konanie utwardzenia tere-
nu o wymiarach16m x 20m, 
z przeznaczeniem na miej-
sca postojowe, wykonanie 
kompletnego oznakowania 
całej drogi, montaż 14 la-
tarni z oprawami ledowy-
mi. Koszt zadania to ponad 
1,5 mln zł.

Jest to II etap inwestycji 
przy ul. Retmańskiej, po-
przedni był realizowany 
w 2019 r. Wówczas wyko-
nano ciąg pieszo-rowero-
wy o długości ok. 70 m, od 
strony Kanału Młyńskiego 
i część oświetlenia wzdłuż 
budynków mieszkalnych.

Trwa remont ul. Stocz-
niowców i Zygmunta 

Starego, wkrótce czeka nas 
rozpoczęcie prac przy ul. 

Królowej Jadwigi  
i rozstrzygnięcie przetargu 
na przebudowę ul. Ceglar-
skiej. Zakończyły się prace 

przy ul. Retmańskiej.

Małgorzata Mykowska

Przebudowa ul. Stoczniowców

D o 30 czerwca osoby za-
interesowane zawarciem 

umów najmu lokali miesz-
kalnych z partycypacją (30 
proc. kosztów budowy) 
w powstającym budynku 
przy ul. Sadowej w Tczewie 
mogą składać wnioski o na-
jem. Wnioski należy skła-
dać osobiście w Wydziale 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Tczewie ul. 30 
Stycznia 1 w pokoju 23-24, 
I piętro, tel. 58 77 59 405).

Zasady naboru i oceny wnio-
sków zostały określone 
w Uchwale Nr XL/457/2022 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie zasad przepro-
wadzania naboru wniosków 
o zawarcie umów najmu lo-
kali mieszkalnych w ramach 
pomocy państwa w ponosze-
niu wydatków mieszkanio-
wych w pierwszych latach 
najmu mieszkania.

WIĘCEJ INFORMACJI, A TAKŻE 
WZÓR WNIOSKU I WYMAGANYCH 
DOKUMENTÓW ZNAJDUJE SIĘ 
NA STRONIE BIULETYNU 
INFORMACJI PUBLICZNEJ

›› bip.tczew.pl/
wiadomosci/15964/
mieszkania_z_partycypacja

Przyjmujemy 
wnioski o najem 
lokali mieszkalnych 
przy ul. Sadowej
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Na jego realizację Fabryka 
Sztuk otrzymała grant w wyso-
kości 1,2 mln zł (275 tys. euro) 
od Fundacji Pracowniczej VKR 
(związanej z firmami Dovista 
i Velux). Symboliczne przeka-
zanie czeku odbyło się podczas 
Festynu Samorządowo-Komu-
nalnego. W miejscu nowej in-
westycji, prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki wraz z Woj-
ciechem Baszkowskim, preze-
sem Dovisty, posadzili symbo-
liczny dąb.

Program grantowy „Tereny 
zielone i aktywności na świe-
żym powietrzu” został ogłoszo-
ny przez Fundację Pracowni-
czą wiosną 2021 roku z okazji 
30. rocznicy jej działalności. Im-
pulsem do jego stworzenia był 
czas pandemii Covid-19, kiedy 
to wielu pracowników było zmu-
szonych do ograniczenia swoich 
aktywności na świeżym powie-
trzu. Poprzez realizację progra-
mu grantowego Fundacja pra-
gnie, aby pracownicy, ich rodzi-
ny oraz przedstawiciele społecz-
ności lokalnej wspólnie spędzali 
czas, ciesząc się i korzystając ze 
środowiska naturalnego. Zapla-
nowane projekty mają zainspi-

rować innych do tworzenia po-
dobnych miejsc w całej Polsce.

Pracownicy spółek Velux oraz 
Dovista połączyli swoje siły 
i wraz z władzami lokalnymi 
oraz organizacjami złożyli pro-
pozycję stworzenia czterech 
wyjątkowych miejsc przezna-
czonych do rekreacji, eduka-
cji i wypoczynku, które zyska-
ły aprobatę Zarządu Fundacji: 
w Tczewie, Gnieźnie, Namysło-
wie i Raszynie.

1,2 mln zł od Fundacji VKR 
na Zieloną Strefę nad Wisłą

Tczewski projekt zakłada grun-
towną modernizację ciągu pie-
szo-rowerowego, nowe nasa-
dzenia zieleni oraz przestrzeń 
do atrakcyjnych imprez plene-
rowych nad Wisłą. Kwota do-
tacji wynosi 1 200 000 zł i jest 
najwyższą w historii samorzą-
du Tczewa dotacją prywatną 
przeznaczoną na cel publiczny.

– Nowy projekt doskonale 
wpisuje się w zrewitalizowa-
ną przestrzeń nad Wisłą, uzu-

pełni i uatrakcyjni istniejącą 
infrastrukturę i stworzy nowe 
miejsce do aktywnego wypo-
czynku – mówi Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa. – 
Jestem przekonany, że kre-
atywna załoga Fabryki Sztuk, 
ale też inne formalne i niefor-
malne organizacje doskonale 
je wykorzystają inicjując cie-
kawe zajęcia w otwartej prze-
strzeni. To dobre miejsce np. 
do organizowania spotkań in-
tegrujących grupy mieszkań-
ców, kameralnych wydarzeń 
targowych, kulturalnych, mi-
ni-koncertów, zajęć w kontak-
cie z naturą.

Fundacja Pracownicza dzia-
ła od 1991 roku, udziela po-
mocy pracownikom holdingu 
VKR, w ramach którego dzia-
łają w Polsce producenci okien 
dachowych Grupa VELUX oraz 
fasadowych Grupa DOVISTA. 
Jej celem jest świadczenie po-
mocy finansowej na rzecz pra-
cowników i ich rodzin, a także 
wsparcie społeczności lokal-
nych, w których firma funk-
cjonuje na co dzień.

W tym i przyszłym roku 
realizujemy projekt Zielona 
Strefa. Będzie to przestrzeń 

aktywności nad Wisłą, 
w rejonie ul. Zamkowej, 

z infrastrukturą pozwalającą 
na organizację spotkań 

integracyjnych, kameral-
nych koncertów, pchlich 
targów, letniej pracowni 

artystycznej itp.
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W maju tczewska 
Straż Miejska od-
notowała 906 in-

terwencji, w tym 393 zgło-
szone przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytucji, 
513 – pozostałych, w tym 
zgłoszonych przez dyżur-
nych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie i interwen-
cje własne strażników.

›› Dzielnicowi strażni-
cy miejscy działający 
na osiedlach Suchostrzy-
gi i Bajkowym podjęli 59 
interwencji własnych oraz 
43 zlecone (przez admi-
nistracje i mieszkańców 
osiedli, dyżurnych SM), 
nałożyli 14 mandatów 
karnych na łączną kwotę 
1850 zł, wystawili 26 we-
zwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 36 
osób pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskie-
go i Zatorzu dzielnico-

wi podjęli 55 interwencji 
własnych oraz 29 zleco-
nych, nałożyli 4 manda-
ty karne na łączną kwotę 
1050 zł, wystawili 37 we-
zwań dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 13 
osób pouczyli.

 Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi pod-
jęli 143 interwencje wła-
sne oraz 95 zleconych, 
nałożyli 8 mandatów kar-
nych na łącznie 500 zł, 
wystawili 20 wezwań dla 
sprawców wykroczeń dro-
gowych, 19 osób pouczyli.

 Interwencje dzielnico-
wych dotyczą głównie 
spraw porządkowych, 
spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, 
wykroczeń drogowych.

›› Doprowadzono do usu-
nięcia jednego długo nie-
użytkowanego samocho-

du (wraka): Volkswagena 
z ul. Saperskiej.

›› Do Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie przeka-
zano nagrania z monito-
ringu miejskiego: kra-
dzieży roweru (2 maja), 
kradzieży mienia (5, 9, 
23, 30 maja), kolizji dro-
gowych (5, 9, 13 maja), 
uszkodzenia pojazdu (18 
maja), czynności wyja-
śniających przestępstwo 
(25, 27 maja), wykrocze-
nia drogowego (30 maja).

›› Przeprowadzono 20 in-
terwencji dotyczących 
egzekwowania od wła-
ścicieli psów niezgodne-
go z przepisami wypro-
wadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Na-
łożono 1 mandat na kwotę 
100 zł, pouczono 7 osób. 
Do schroniska dla zwie-
rząt zgłoszono informa-
cję o 5 psach bez opieki.

P rezydent 
Tczewa Mi-

rosław Po-
błocki otrzy-
mał wyróż-
nienie w kon-
kursie Asy Sa-
morządu za działania proekolo-
giczne, w tym zakup pojazdów 
elektrycznych dla służb miej-
skich, m.in. Straży Miejskiej i 
Zakładu Usług Komunalnych 
oraz zakup nowego drona do 
analizy spalin. 

To pierwsza edycja konkursu 
zorganizowanego przez tygo-
dnik „Zawsze Pomorze”, a pod-
sumowująca działania samo-
rządów za 2021 r. Na konkurs 
wpłynęły 42 zgłoszenia od po-
morskich samorządów, które 
oceniała 19-osobowa kapituła.

Jak podkreślają organizatorzy 
konkursu – bez samorządów, 
bez aktywnie działających lu-
dzi – samorządowców – z pew-
nością sołectwa, gminy, mia-
sta, powiaty i województwa w 
naszym kraju, w tym również 
na Pomorzu nie osiągnęłyby 
tak dużo. A przecież historia 
współczesnego samorządu w 
Polsce nie jest długa, to niewie-
le ponad trzydzieści lat. Stąd 
pomysł uhonorowania naj-
prężniej działających samorzą-
dów województwa pomorskie-
go i pokazania dokonań gmin 
z Trójmiasta, Kaszub, Kocie-
wia, Powiśla, Żuław oraz Ziemi 
Słupskiej w roku 2021.

– To państwo jesteście naj-
bliżej ludzi. To państwo lepiej 
wiecie niż urzędnicy w War-
szawie, jakie są potrzeby spo-
łeczności lokalnej – powiedział 
Mariusz Szmidka, redaktor 
naczelny tygodnika i portalu 
„Zawsze Pomorze”, nawiązując 
również to trudnych doświad-
czeń, jakie w ostatnim czasie 
przeszły samorządy – pande-
mii, agresji Rosji na Ukrainę, 
potrzeby pomocy Ukraińcom.

Patronat nad konkursem objął 
marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Małgorzata Mykowska

W ramach progra-
mu „Bezpiecz-
ne wakacje” w 

Przedszkolu Sióstr Miło-
sierdzia  odbyły się zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne.

Wakacje to wyczekiwane 
i radosne wydarzenie, okres 
wzmożonej aktywności fi-
zycznej, czas odpoczynku 
i zabawy na świeżym powie-
trzu. Abyśmy przez cały rok 
przyjemnie wspominali wa-
kacyjny czas, należy zadbać 
o najważniejsze, czyli bez-
pieczeństwo nasze i naszych 
dzieci. W czerwcu strażnicz-
ka miejska odwiedziła dzie-
ci z Przedszkola Sióstr Miło-
sierdzia, gdzie przypomnia-
ła zebranym o przestrzega-
niu podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas wy-
poczynku nad wodą, w gó-

rach, w lesie, na placu za-
baw, podczas jazdy rowerem 
oraz w czasie podróży. Dzie-
ci wykazywały duże zainte-
resowanie i aktywnie uczest-
niczyły w zajęciach .Bezpie-
czeństwo dziecka to bardzo 
ważny problem i nie nale-

ży go lekceważyć. Każdego 
roku dzieci stają się ofiara-
mi wypadków. Większości 
tych zdarzeń można by uni-
kać zachowując zasady pra-
widłowego postępowania 
i zachowania podczas wa-
kacyjnego relaksu.

Bezpieczeństwo latem

Straż Miejska w maju

Asy Samorządu  
– prezydent Tczewa 
wyróżniony
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Parom świętującym złote gody  
Medale Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie wręczał prezydent Miro-
sław Pobłocki. Wszystkie pary 
otrzymały gratulacje, kwiaty i 
upominek od prezydenta mia-
sta w postaci serwisu kawowe-
go.– Życzę Państwu dużo zdro-
wia,  jeszcze wielu wspólnych 
lat i kolejnych tak pięknych ju-
bileuszy – powiedział prezy-
dent M. Pobłocki.

JUBILEUSZE 60-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO ŚWIĘTOWALI:

›› Barbara i Władysław Mariańscy
›› Felicja i Jerzy Jachimowscy

JUBILEUSZE 55-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO ŚWIĘTOWALI:

›› Teresa i Edward Kaszubowscy

›› Maria i Józef Janaszkowie
›› Krystyna i Erwin Höhn
›› Zofia i Jan Frycowie
›› Danuta i Edmund Nagórscy
›› Cecylia i Tadeusz Cieklińscy

JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO ŚWIĘTOWALI:

›› Antoni i Teresa Kowalscy
›› Irena i Józef Puckowscy
›› Wiesława i Zbigniew 

Wirkusowie
›› Edyta i Roman Szulcowie
›› Helena i Bogusław Jasnochowie
›› Halina i Ryszard Leśniewcy
›› Elżbieta i Kazimierz 

Urbanowscy
›› Elżbieta i Jan Łyżwińscy
›› Teresa i Mieczysław Sadeccy

Jubilaci świętowali

18 maja w Urzędzie Miejskim 
gościliśmy  seniorów, którzy 

obchodzili jubileusze 50, 
55- i 60- lecia pożycia 

małżeńskiego. 

Elżbieta i Kazimierz Urbanowscy

Edyta i Roman Szulcowie

Halina i Ryszard Leśniewcy

Maria i Józef Janaszkowie

Nasza Harcerska Orkiestra 
Dęta Tczew obchodzi 
w tym roku 75-lecie. 
Muzyków pod batutą 
Magdaleny Kubickiej-
Netki podziwialiśmy 
m.in. w 28 maja podczas 
Majówki na Górkach. 
Koncert był jak zwykle 
wspaniały i dopisało 
grono wiernych fanów.

W ramach podzięko-
wań za koncert prezy-
dent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał orkie-
strze czek – symbolicz-
ny, ale nie bez pokrycia. 
To pieniądze na nowy na-
miot – zapewne się przy-
da, gdy orkiestranci wyja-
dą na coroczny obóz  
do Olpucha.

Tczewska orkiestra jest 
laureatką wielu nagród 
i wyróżnień. Ostatnie 
z nich zdobyła w maju 
podczas Międzynarodo-
wych Spotkań Orkiestr 
Dętych Kameraden 2022 
w Gorzowie Wielkopol-
skim. Nasi harcerzy wy-
walczyli II miejsce w ka-
tegorii koncert oraz wy-
różnienie za najlepsze 
wykonanie utworu obo-
wiązkowego „Alte Kame-
raden” Carla Teike.

Nowy namiot  
dla orkiestry

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska
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Zwykle uroczysta sesja odby-
wała się 30 stycznia, w Dniu 
Tczewa, w tym roku nie było 
to jednak możliwe ze wzglę-
du na pandemię. Było jednak 
nie mniej uroczyście. I tym ra-
zem była to okazja do wręcze-
nie nagród i wyróżnień tym, 
którzy zasłużyli się dla nasze-
go miasta.

Czesława Kościańska, wio-
ślarka, srebrnej medalistka 
olimpijska z Moskwy otrzy-
mała najwyższe wyróżnienie 
Samorządu Miasta Tczewa 
– honorowe obywatelstwo. 
Wnioskodawcą był Kolejowy 
Klub Sportowy Unia Tczew, 
z którego olimpijka się wy-
wodzi. Czesława Kościańska 
wielokrotnie była mistrzynią 
Polski w różnych osadach. 
Największe sukcesy odnosi-
ła w parze z Małgorzatą Dłu-
żewską. Razem zdobyły sre-
bro w Moskwie oraz dwa me-
dale mistrzostw świata: brąz 
w 1979 i srebro w 1982. Brała 
udział w Igrzyskach Olimpij-
skich w roku 1988 (w czwór-
ce). Jest 15-krotną mistrzynią 
Polski (1978-1989) w dwójce 
bez sternika, czwórce ze ster-
nikiem i ósemce. Karierę za-
kończyła w 1989 r.

 – Z Tczewem jestem związana 
od zawsze, to jest moje miejsce 
na ziemi – powiedziała hono-

rowa obywatelka. – Tu się uro-
dziłam, chodziłam do szkoły, 
tutaj mam znajomych i przy-
jaciół. Tu jest mój macierzy-
sty klub – Unia Tczew.

Jeszcze w grudniu ubiegłego 
roku Rada Miejska w Tczewie 
zdecydowała o przyznaniu Me-
dali „Pro Domo Trsoviensi” to 
drugie z wyróżnień (oprócz ho-
norowego obywatelstwa) przy-
znawane przez Radę Miejską 
w Tczewie za szczególne osią-
gnięcia na rzecz miasta i jego 
mieszkańców.

Wniosek w sprawie nagrodze-
nia: Jacka Prętkiego złożyło 
Powiatowe Centrum Sportu, 
Alicji Gajewskiej – Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Tczew-
skiej oraz mieszkańcy, Gertru-
dy Pierzynowskiej – Stowarzy-
szenie Porozumienie na Plus.

Alicji Gajewskiej wyróżnie-
nie przyznano za działalność 

w zakresie upowszechniania 
kultury i sztuki wśród miesz-
kańców Tczewa.

Alicja Gajewska jest absol-
wentką Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz studiów po-
dyplomowych w zakresie za-
rządzania kulturą na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Od 2010 
roku zasiada w Radzie Powia-
tu Tczewskiego jako wiceprze-
wodnicząca IV, V i VI kaden-
cji. Należy do Powiatowej Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. Zasiada w se-
nacie Tczewskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Zawo-
dowo całkowicie „oddała się” 
Fabryce Sztuk, stworzyła miej-
sce przyjazne, otwarte, ogólno-
dostępne, z różnorodną ofer-
tą kulturalną, które jest wizy-
tówką Tczewa rozpoznawal-
ną w kraju oraz poza jego gra-
nicami. W 2009 roku wybra-
no Alicję Gajewską na matkę 
chrzestną statku m/v Kocie-
wie, 38-tysięcznika wybudo-
wanego na zlecenie Polskiej 
Żeglugi Morskiej w Szczeci-
nie.Za dotychczasową pracę 
i zaangażowanie na rzecz kul-
tury otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień.

Gertrudzie Pierzynowskiej 
wyróżnienie przyznano za za-
angażowanie społeczne pod-

noszące jakość życia tczewskiej 
społeczności oraz za promocję 
miasta i Kociewia.

Gertruda Pierzynowska 
po ukończeniu Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Bydgoszczy 
związała się z tczewską oświa-
tą. Ostatnie dziesięć lat przed 
przejściem na emeryturę pełni-
ła funkcję wicedyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 4. W samo-
rządzie tczewskim zasiada od 
1998 roku. Poza obowiązkami 
radnej angażowała się w pra-
cę Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych i Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. Współpracuje 
ze Spółdzielczym Domem Kul-
tury Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Tczewie i wieloma orga-
nizacjami pozarządowymi przy 
organizacji różnych imprez in-
tegracyjnych, edukacyjnych 
i okolicznościowych dla dzie-
ci, młodzieży i seniorów. Do-

Medale i wyróżnienia

Olimpijka Czesława Kościań-
ska otrzymała tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta 
Tczewa, a Alicja Gajewska, 

Gertruda Pierzynowska 
i Jacek Prętki – Medale „Pro 

Domo Trsoviensi”. Wręczenie 
wyróżnień odbyło się 

podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej – 26 maja.
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Rada Programowa Ko-
ciewskiego Kantoru 
Edytorskiego w skła-

dzie Kazimierz Ickiewicz – 
przewodniczący, Jerzy Ci-
sewski, Czesław Glinkow-
ski, Józef Golicki, Jan Ku-
las, prof. Maria Pająkow-
ska-Kensik i Józef Ziółkow-
ski od wielu lat przyznaje re-
dakcyjne wyróżnienie „Pier-
ścień Mechtyldy”. Za rok 
2020 przyznano to wyróż-
nienie Małgorzacie Mykow-
skiej i Tomaszowi Jagielskie-
mu, a za rok 2021 –Monice 
Jabłońskiej, Zbigniewowi 
Lorkowskiemu i Lechowi J. 
Zdrojewskiemu.

Małgorzata Mykowska 
przez 10 lat pracowała w lo-
kalnych i regionalnych me-
diach – w „Gazecie Tczew-
skiej” i „Dzienniku Bałtyc-
kim”. Przez 5 lat kierowa-
ła tczewskim oddziałem 
„Dziennika Bałtyckiego”. Pu-
blikowała także w „Kociew-
skim Magazynie Regional-
nym” i w miesięczniku „Po-
morania”. Od 2003 roku pra-
cuje w Urzędzie Miejskim 
w Tczewie i od tego czasu 
jest redaktorem naczelnym 
„Panoramy Miasta” Biulety-
nu Informacyjnego Samorzą-
du Miasta Tczewa. Jest rów-
nież rzecznikiem prasowym 
Urzędu Miejskiego w Tcze-
wie. W 2007 roku otrzyma-
ła „Kociewskie Pióro” w dzie-
dzinie publicystyki – nagro-
dę Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego im. Małgorza-
ty Hillar. 

Rada Programowa Kociew-
skiego Kantoru Edytorskie-
go jednogłośnie przyznała 
Pani Małgorzacie Mykow-
skiej Pierścień Mechtyldy 
za rok 2020 za działalność 
na rzecz Tczewa, Kociewia 
i regionalizmu.

Tomasz Jagielski pracu-
je jako nauczyciel w Szko-
le Podstawowej w Suchym 
Dębie. Interesuje się prze-
szłością Pomorza Gdańskie-
go, Kociewia i Żuław. Napi-
sał kilka publikacji o tema-
tyce regionalnej, publiku-
je również w „Pomeranii”, 

„Tekach Kociewskich”, „Ko-
ciewskim Magazynie Regio-
nalnym” oraz w „Dzienni-
ku Bałtyckim”. Od czerwca 
2016 roku jest prezesem Od-
działu Kociewskiego Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Tczewie. Rada Progra-
mowa Kociewskiego Kanto-
ru Regionalnego jednogło-
śnie przyznała Panu Toma-
szowi Jagielskiemu Pier-
ścień Mechtyldy za rok 2020 
– za działalność na rzecz 
Tczewa, Kociewia, Żuław 
i regionalizmu.

Lech J. Zdrojewski jest au-
torem kilku wystaw w Mu-
zeum K-PE im. Teodory i Izy-
dora Gulgowskich we Wdzy-
dzach Kiszewskich oraz sta-
łej wystawy poświęconej 
Izydorowi Gulgowskiemu 
w Iwicznie. Jest też organi-
zatorem plenerów i wystaw 
fotograficznych o Kociewiu, 
badaczem i popularyzato-
rem dziedzictwa kulturowe-
go Kociewia i szerzej całego 
Pomorza. Lech J. Zdrojew-
ski to plastyk, fotograf, an-
tropolog kultury, regiona-
lista, nauczyciel, wydawca 
katalogów, albumów i ksią-
żek. Obecnie jest prezesem 
Fundacji Oko-Lice Kultury. 
Był liderem szóstego Kon-
gresu Kociewskiego. Dał się 
poznać jako autor, współau-
tor i wydawca wielu publika-
cji związanych z Kociewiem 
i Pomorzem.

Rada Programowa Kociew-
skiego Kantoru Edytorskie-
go jednogłośnie przyznała 
Panu Lechowi J. Zdrojew-
skiemu Pierścień Mechtyl-
dy za rok 2021 za działalność 
promującą Kociewie i Pomo-
rze oraz regionalizm.

Zbigniew Lorkowski pro-
wadzi szeroką działalność 
mającą na celu promocję 
Powiatu Świeckiego i Kocie-
wia poprzez publikacje, pre-
lekcje, udział w programach 
telewizyjnych, organizację 
eventów, działalność prze-
wodnicką, kulturalną oraz 
współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi. Obec-
nie jest zastępcą burmistrza 

miasta i gminy Nowe. Wspie-
ra stowarzyszenia regionalne 
oraz organizacje pozarządo-
we działające na terenie Po-
wiatu Świeckiego. Inicjuje 
i wspiera działania na rzecz 
osób wykluczonych i wyma-
gających wsparcia. Napisał 
wiele publikacji o tematyce 
regionalnej. Na uwagę za-
sługują książki,, których jest 
współautorem i redaktorem, 
które dotyczą m.in. szkolnic-
twa na ziemi świeckiej i now-
skiej. W 2021 roku otrzymał 
nagrodę Starosty Świeckiego 
za działalność na rzecz Po-
wiatu Świeckiego.

Rada Programowa Kociew-
skiego Kantoru Edytorskie-
go jednogłośnie przyznała 
Panu Zbigniewowi Lorkow-
skiemu Pierścień Mechtyldy 
za rok 2021 – za działalność 
regionalną na rzecz połu-
dniowego Kociewia (Powia-
tu Świeckiego).

Monika Jabłońska pra-
cuje w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tczewie i peł-
ni funkcję kierownika Dzia-
łu Regionalnego. Jest współ-
założycielką Skarbnicy – 
Tczewskiej Biblioteki Wir-
tualnej i autorką opisów me-
rytorycznych publikowanych 
na stronie skarbnica.tczew.
pl. Jest autorką wielu arty-
kułów opublikowanych na ła-
mach „Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego. Laureat-
ka jest też autorką publikacji 
„Tczew, w drukach ukryta – 
Historia – odkryta: od drze-
worytu po fotografię… Skar-
by Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Aleksandra Skul-
teta w Tczewie” oraz współ-
autorka książki „Tczew 1920: 
droga do Niepodległej”.

Rada Programowa Kociew-
skiego Kantoru Edytorskie-
go jednogłośnie przyznała 
Pani Monice Jabłońskiej 
Pierścień Mechtyldy za rok 
2021 za działalność na rzecz 
promowania Tczewa i Kocie-
wia w zakresie regionalizmu.

Kazimierz Ickiewicz 
Przewodniczący Rady 

Programowej KKE

datkowo pomaga także w wy-
pełnianiu rocznych zeznań po-
datkowych, w czasie pandemii 
wspierała osoby chore i potrze-
bujące. Gertruda Pierzynowska 
intensywnie angażuje się w po-
prawę warunków życia na osie-
dlu Suchostrzygi, upiększając 
także jego tereny rekreacyjne. 
Jest autorką wielu publikacji.

Jackowi Prętkiemu przyzna-
no wyróżnienie za wieloletnią 
działalność w dziedzinie spor-
tu na terenie Tczewa, powia-
tu tczewskiego, kraju, a także 
za granicą.

Jacek Prętki jest społecz-
nikiem, działaczem sporto-
wym, związkowym działają-
cym na rzecz miasta i powia-
tu tczewskiego. Od 1991 roku 
jest organizatorem uroczysto-
ści patriotyczno-religijnych 
w rocznicę wybuchu II Woj-
ny Światowej w Tczewie, Szy-
mankowie i Kałdowie. Od 12 
roku życia działa w klubie KKS 
„Unia Tczew”, początkowo 
jako zawodnik sekcji piłkar-
skiej, następnie jako działacz 
klubowy, a od 1998 roku jako 
prezes. Dzięki zaangażowaniu 
Jacka Prętkiego, KKS „Unia 
Tczew” prężnie rozwija sekcję 
piłki nożnej oraz wioślarstwo, 
której wychowankowie odno-
szą znaczące sukcesy na are-
nie krajowej i międzynarodo-
wej np. na Igrzyskach Olim-
pijskich. Klub wychował wie-
le pokoleń młodych sportow-
ców, co w dużej mierze przy-
czynia się do rozwoju sportu 
w naszym mieście.

Podczas uroczystej sesji wrę-
czone zostały również nagro-
dy Rady Programowej Kociew-
skiego Kantoru Edytorskiego – 
„Pierścienie Mechtyldy” oraz 
nagroda „Tczewski Pro Oby-
watel”, którą otrzymał muzyk 
Mateusz Kotwica. Nagrodę 
tę przyznało Stowarzyszenie 
Pomorski Ruch Obywatelski.

„Pierścienie Mechtyldy” rozdane
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Gwiazdami festynu byli Ania 
Wyszkoni i Michał Szczygieł. 
Oprócz nich na plenerowej 
scenie wystąpili Michał Szczy-
gieł, Magdalena Wasylik, Liber 
i Daria Hrynko.

Na bulwar można było doje-
chać piętrowym autobusem 
podstawionym przez miejskie-
go przewoźnika P.A. Gryf.

Urząd Miejski w Tczewie przy-
gotował dla najmłodszych 
koło niespodzianek – strefę 
malucha oraz stanowiska do 
zaplatania warkoczyków. Do-
datkowo była bezpłatna wata 
cukrowa, popcorn oraz kawa, 

herbata i ciasto. Warsztaty 
i różnego rodzaju konkuren-
cje dla dzieci prowadziły Miej-
ska Biblioteka Publiczna oraz 
Fabryka Sztuk. Do świata gier 
i zabaw zabrało dzieci Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekre-
acji, Straż Miejska oraz Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. Za-
kład Utylizacji Odpadów Sta-
łych udostępnił energorowe-
ry, bańki mydlane, tor wyści-
gowy. Przy stanowisku Tczew-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego można 
wykonać zdjęcie w fotobud-
ce. Za udział w różnego ro-
dzaju aktywnościach dzie-

ci zbierały pieczątki, aby po-
tem móc wylosować nagrodę 
z koła niespodzianek.

Caritas zapewnił darmowe 
dmuchańce oraz koncert Li-
bera. Ośrodek Szkolenia i Wy-
chowania OHP Tczew zapra-
szał na bezpłatny popcorn 
oraz kawę i herbatę. Mło-
dzież aktywnie włączyła się 
w Festyn Samorządowo-Ko-
munalny i ucharakteryzowa-
ła się w najbardziej popular-
ne postacie z bajek oraz super-
bohaterów – Batmana, Super-
mana, Spidermana, Królewnę 
Śnieżkę, Elsę i Annę z Krainy 

Tłumy na Festynie
Tekst:

Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Jacek Cherek

Tłumy tczewian uczestniczyły 
w Festynie Samorządowo-
-Komunalnym, który odbył 
się 4 czerwca na Bulwarze 
Nadwiślańskim. Na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji, 

a publiczność bawiła się 
podczas koncertów.

Lodu oraz naszego miejskie-
go Skrzata Samborka. CKZ 
Nauka zapewnił: makijaże 
oraz peelingi dłoni wykony-
wane przez słuchaczki kierun-
ku technik usług kosmetycz-
nych, warkoczyki syntetyczne 
oraz malowanie buziek wyko-
nywane przez uczennice kie-
runku fryzjer, makramy – bre-
loczki-sowy, indiańskie ozdo-
by oraz mandale wykonywane 
pod nadzorem słuchaczy kie-
runku terapeuta zajęciowy.

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rokitek proponowało swoj-
skie ciasta oraz pierogi. Przy 
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Samorządowo-Komunalnym

stanowisku Straży Miejskiej, 
oprócz konkursów dla dzie-
ci, można było wypełnić de-
klarację dot. spisu źródeł cie-
pła, którą należy złożyć do 30 
czerwca, a ponadto zasięgnąć 
informacji o programie czyste 
powietrze na wymianę pieca 

i termomodernizację budyn-
ku. Salon British Auto Zdunek 
Gdańsk zaprezentował cztery 
modele samochodów marek 
Land Rover i Jaguar.

Organizatorami wydarzenia 
był Prezydent Miasta Tcze-

wa Mirosław Pobłocki wraz 
z jednostkami i spółkami ko-
munalnymi (Fabryka Sztuk, 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, Centrum Kultury i Sztu-
ki, Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji, Tczewskie To-
warzystwo Budownictwa 

Społecznego, Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Zakład 
Usług Komunalnych, Zakład 
Utylizacji Odpadów Stałych, 
Straż Miejska). Do współ-
pracy włączył się także Cari-
tas, CKZ Nauka, OHP, Clean-
-Bud, PUM.



14 /2022miasta CZERWIEC/LIPIECWOKÓŁ NAS

Organizatorem festynu, któ-
ry odbył się w ostatnią sobo-
tę maja, był prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki wraz 
z radnym Kazimierzem Mo-
kwą. Do współpracy włączyły 
się miejskie jednostki i firmy 
komunalne, a także prywatni 
sponsorzy.

Impreza rozpoczęła się od po-
kazów rycerskich, potem sce-
nę opanowali artyści. Muzycz-
na część Majówki na Górkach 
była tak różnorodna, że każdy 
mógł znaleźć cos dla siebie. 
Na początek trio – Hardy, Wi-
śniewski, Mackiewicz, potem 
uzdolnieni podopieczni Aga-
ty Sowy i niezawodna Harcer-
ska Orkiestra Dęta. Po orkie-
strze – na rozgrzewkę Cristo 
Dance i na koniec występ me-
zzosopranistki Izabeli Kopeć.

Podczas majówki najwięcej 
atrakcji czekało na najmłod-
szych. Urząd Miejski w przy-

gotował Strefę Malucha, sta-
nowiska do zaplatania warko-
czyków i warsztaty malowania 
toreb bawełnianych oraz two-
rzenia magnesów na lodówkę. 
Była bezpłatna wata cukrowa 
oraz popcorn. Dla małych od-
krywców Opencaching przy-
gotował zabawę „Poszukiwa-
nie skarbów”, która polega-
ła na poszukiwaniu wskazó-
wek oraz rozwiązywaniu za-

Bawiliśmy się na Górkach
Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

Po dwóch latach pandemii, 
wreszcie możemy korzystać  

z dużych imprez plenero-
wych. Jedną z nich była  

Majówka na Górkach, jubile-
uszowa, bo organizowana już 

po raz dziesiąty. Mimo nieco 
kapryśnej aury, frekwencja 

dopisała.
dań, dzięki którym uczestnicy 
mieli szansę dotrzeć do ukryte-
go skarbu. Warsztaty dla dzieci 
prowadziły także MBP, Fabry-
ka Sztuk, STKA Sambor. Gry 
i zabawy ruchowe propono-
wało Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji oraz Straż Miej-
ska. Dodatkowo na skwerze 
pojawił się eko-patrol Straży 
Miejskiej wraz z dronem i elek-
trycznym radiowozem. Dzieci, 

które uczestniczyła w warszta-
tach i innych formach aktyw-
ności, mogły wylosować nagro-
dę z koła niespodzianek, któ-
re przygotował Urząd Miejski.

Ośrodek Szkolenia i Wycho-
wania OHP częstował popcor-
nem, kawą, herbatą oraz chle-
bem ze smalcem i ogórkiem. 
Młodzież aktywnie włączyła się 
w Majówkę na Górkach i ucha-
rakteryzowała się w najbar-
dziej popularne postacie z ba-
jek oraz superbohaterów. Moż-
na było spotkać Batmana, Su-
permana, Spidermana, Króle-
wnę Śnieżkę oraz Elsę i Annę 
z Krainy Lodu, a także nasze-
go miejskiego Skrzata Sam-
borka. Zagryfka Tczew – ama-
torska drużyna i lokalna spo-
łeczność miłośników gry Mol-
kky uczyła gry w kręgle fińskie. 
Fundacja uWażni poprowadzi-
ła jogę oraz koncert relaksacyj-
ny. Na dzieci czekał bezpłatny 
dmuchaniec.

Przychodnia Rogowscy ofero-
wała pomiar ciśnienia, ozna-
czenie poziomu glukozy we 
krwi, badanie spirometrycz-
ne oraz porady fizjoterapeu-
ty.Pod opieką ratowników 
WOPR można było bezpłatnie 
popływać kajakami po staw-
ku. LOK Tczew poprowadził 
strzelanie.

Na stanowisku KGW z Czarli-
na można było zakupić ciasta, 
przy stanowisku Urzędu Miej-
skiego dowiedzieć się o spisie 
źródeł ciepła, a ponadto zasię-
gnąć informacji o programie 
„Czyste powietrze” na wymia-
nę pieca i termomodernizację 
budynku. 
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

KULTURA

W piątkowy wieczór, 3 czerw-
ca, przed tczewską publiczno-
ścią wystąpili młodzi artyści – 
wychowankowie prof. Ryszar-
da Karczykowskiego, świato-
wej sławy tenora, wychowawcy 
kilku pokoleń muzyków, Ho-
norowego Obywatela Miasta 
Tczewa. Organizatorem kon-
certu był prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki.

Jak powiedział prof. Karczy-
kowski, ten tczewski koncert 
to dopiero początek cyklu wy-
darzeń, które chciałby, aby 
były organizowane nad Wi-
słą. Tczewska publiczność udo-
wodniła, że warto takie impre-
zy organizować i nagrodziła ar-
tystów i organizatorów koncer-
tu wielkimi brawami.

– Dziękuję prof. Ryszardowi 
Karczykowskiemu za inspira-
cję i pomoc w przygotowaniu 
koncertu. Dziękuję tczewskiej 

Przeboje musicalowe i operetkowe 
zabrzmiały na bulwarze

Wspaniały koncert, piękne 
głosy i piękna sceneria – na  

Bulwarze Nadwiślańskim za-
brzmiały największe przebo-
je musicalowo-operetkowe. 

publiczności, która tak licznie 
zgromadziła się na bulwarze– 
powiedział prezydent Miro-
sław Pobłocki.

PODCZAS GALI WYSTĄPILI:

›› Mieczysław Smyda, 
dyrygent, skrzypek

›› Jakub Milewski, baryton

›› Aleksandra Szmyd, sopran

›› Anna Parysz-Liubajeva, 
sopran

›› Sylwia Pietrzak,  
mezzosopran

›› Przemek Radziszewski

›› Jerzy Snakowski, 
gospodarz wieczoru
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31 maja br., marszałek 
województwa po-
morskiego Mieczy-

sław Struk podpisał z przed-
stawicielami Zarządu Agen-
cji Rozwoju Pomorza, umo-
wę o dofinansowanie projek-
tu „Impuls – odbudowa po-
tencjału pomorskich przed-
siębiorstw z branży czasu 
wolnego”. Dzięki środkom 
unijnym ARP zorganizuje 
konkurs na granty dla po-
morskich MŚP, którzy zostali 
szczególnie dotknięci skut-
kami pandemii Covid-19.

Agencja Rozwoju Pomo-
rza w ramach podpisanej 
umowy otrzyma dotację ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 na zor-
ganizowanie i przeprowa-
dzenie konkursu grantowe-
go dla pomorskich przedsię-
biorców z tzw. branży czasu 
wolnego, którzy szczególnie 
ucierpieli w wyniku pande-
mii Covid-19. To firmy ofe-
rujące np. usługi noclego-
we, gastronomiczne, spor-
towe, artystyczne, zajmują-
ce się organizacją turystyki 
oraz wydarzeń biznesowych 
i rekreacyjnych.

Wsparcie ukierunkowane 
będzie na realizację przez 
przedsiębiorców projek-
tów rozwojowych popra-
wiających ich potencjał kon-
kurencyjny, zdolność do 
rozszerzenia działalności 
o nowe produkty lub usłu-
gi oraz zwiększające pro-
duktywność, m.in. poprzez 
wdrażanie nowych lub zmia-
nę dotychczasowych rozwią-
zań produkcyjnych, tech-
nologicznych, organizacyj-
nych, cyfrowych i ekoefek-
tywnych, a także w zakresie 
świadczenia usług, unowo-
cześnienie wyposażenia, za-
kup maszyn i sprzętu.

O grant mogą ubiegać się 
mikro lub mali przedsię-
biorcy z branży czasu wol-
nego którzy:

›› posiadają PKD głównej 
działalności wskazane 
w Regulaminie Konkursu 
Grantowego (po opubli-
kowaniu). Są wśród nich 
przedsiębiorcy oferują-
cy usługi noclegowe, ga-
stronomiczne, sportowe, 
artystyczne, zajmujący 
się organizacją turysty-
ki oraz wydarzeń bizne-
sowych i rekreacyjnych

›› działają co najmniej od 
1 stycznia 2019 r. oraz 
od tego czasu posiadają 
wyżej wspomniany PKD 
dzielności głównej. PKD 
zostały wskazane przez 
Wojewódzką Radę Dia-
logu Społecznego

›› ich główna siedziba oraz 
realizowany projekt będą 
zlokalizowane w woje-
wództwie pomorskim

›› wykażą co najmniej 25 
proc.spadek przychodów, 
liczony jako średnia z lat 
2020-2021, w stosunku 
do roku 2019.

Nabór wniosków w kon-
kursie na granty dla przed-
siębiorców rozpocznie się 
na przełomie czerwca i lip-
ca br. Do rozdysponowania 
będzie około 40 mln zł. War-
tość grantu dla pojedyncze-
go przedsiębiorstwa to od 
25 tys. do 160 tys. zł. Mak-
symalny poziom dofinanso-
wania wyniesie do 70 proc. 
kosztów kwalifikowalnych.

Podstawą udziału w kon-
kursie jest jedynie złożenie 
wniosku o udzielenie gran-
tu, stanowiącego załącznik 
do Regulaminu Konkursu 
(jeszcze nie opublikowane). 
Przyjmowanie dokumentów 
rozpocznie się w miesiąc od 
ogłoszenia konkursu (pla-

nowany termin ogłoszenia 
maj/czerwiec) i będzie trwa-
ło przez 5 dni. Wnioski wy-
łącznie w wersji papierowej 
należy wysłać pocztą na ad-
res: ARP SA, al. Grunwaldz-
ka 472 D, 80-309 Gdańsk.

Przedsiębiorca może składać 
w ramach konkursu tylko je-
den wniosek. Do dofinanso-
wania zostaną wybrane fir-
my, których projekty uzy-
skały najwyższą ilość punk-
tów. Nie decyduje data zło-
żenia aplikacji. Najwcze-
śniejszym możliwym dniem 
rozpoczęcia realizacji pro-
jektu przez firmę oraz kwa-
lifikowalności wydatków 
jest dzień ogłoszenia nabo-
ru wniosków. Projekty mu-
szą zostać zakończone do 30 
czerwca 2023 r.

W ramach projektu Im-
puls przedsiębiorcy zainte-
resowani aplikowaniem do 
konkursu grantowego będą 
mogli skorzystać z indywi-
dualnego doradztwa w celu 
otrzymania analizy potrzeb 
przedsiębiorstwa i otrzy-
mać rekomendacje doty-
czące zakresu inwestycji od-
powiadających tym potrze-
bom m.in. poprzez wskaza-
nie możliwych rozwiązań 
proekologicznych i cyfro-
wych w ramach prowadzo-
nej działalności.

Informacji o konkursie bę-
dzie udzielał Pion Kontrak-
towania w dziale RIF oraz 
Sekcja organizacji syste-
mu i wdrażania inicjatywy 
Jessica w dziale RIF. Nu-
mery telefonów pod któ-
rymi będzie można uzy-
skać informacje po ogłosze-
niu konkursu grantowego:  
58 32 33 258, 58 32 33 216,  
58 32 33 215, 58 32 33 105,  
58 32 33 177, 58 32 33 104, 
58 32 33 230, 58 32 33 227.

Krystian Jendrzejewski

Dofinansowanie  
z Powiatowego 
Urzędu Pracy  
– nowe zasady

O d 4 czerwca 2022 r. obo-
wiązują nowe zasady do-

tyczące przyznawania środ-
ków na podjęcie działalno-
ści gospodarczej. Zgodnie 
z nowymi przepisami pra-
wa, osoba ubiegająca się 
o dotację w okresie 3 mie-
sięcy przed dniem złożenia 
wniosku o środki na podję-
cie działalności gospodar-
czej musi pozostawać bez 
zatrudnienia i nie wykony-
wać innej pracy zarobkowej 
(art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 204 r. O 
promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy).

Dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej 
to forma wsparcia udziela-
na bezrobotnym, absolwen-
tom CIS, absolwentom KIS 
lub niepozostającym w za-
trudnieniu lub niewykonu-
jącym innej pracy zarobko-
wej opiekunom osoby nie-
pełnosprawnej, którzy chcą 
rozpocząć własną działal-
ność gospodarczą.

Jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodar-
czej, w tym na pokrycie kosz-
tów pomocy prawnej, kon-
sultacji i doradztwa związa-
nych z podjęciem tej dzia-
łalności, mogą być przyzna-
ne w wysokości nie wyższej 
niż 6-krotność przeciętne-
go wynagrodzenia – zgod-
nie z obecnym regulaminem 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Tczewie maksymalnie 
25 tys. zł.

INFORMACJE 

www.tczew.praca.gov.pl 
zakładka Formy Wsparcia 

Powiatowy Urząd Pracy  
Tczew, al. Solidarności 14A  

I piętro pok. 216  
tel. 58 531  32 13  

wew. 367/368/369

Agencja Rozwoju Pomorza 
wspiera przedsiębiorców  
z branży czasu wolnego
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AŻ 16 podmiotów 
wspiera finanso-
wo VI edycję kon-

kursu „Rowerem do Pracy”! 
Dzięki hojności naszych spon-
sorów, uczestnicy i uczestnicz-
ki konkursu mogą otrzymać vo-
uchery do restauracji, kawiar-
ni, talony na lody czy bilety do 
kina. Dziękujemy, że wspólnie 
z nami zmieniacie Tczew!

Na czym polega konkurs 
i jak można otrzymać nagro-
dy? Wystarczy wejść na na-
szą stronę www.roweremdo-
pracy.tczew.pl, dokonać krót-
kiej rejestracji i zacząć korzy-
stać z aplikacji STRAVA. Te-
raz przy każdej podróży rowe-
rem, tej do/z pracy oraz rekre-
acyjnej, włącz aplikację STRA-
VA i zbieraj punkty. Jak już 
uzbierasz odpowiednią ilość 
punktów możesz je wymienić 
na nagrody w naszym konkur-
sowym sklepiku https://rowe-
remdopracy.tczew.pl/sklep 
Sprawdź! Naprawdę warto. 
Dołączyć do konkursu można 
przez cały czas jego trwania tj. 
do 30 października br.

Nie docierasz rowerem do 
pracy? Mamy dla Ciebie kilka 
wskazówek, jak w kilku kro-
kach przesiąść się z samocho-
du na rower:

›› Skorzystaj z map google 
by sprawdzić jaką masz 
odległość z domu do pra-
cy. Wychodzi mniej niż 
5-6 km? Idealnie! Czas 
dojazdu rowerem do pracy 
zajmie Ci ok 15 min.

›› Zaplanuj trasę. Sprawdź 
na naszej stronie https://
rower.tczew.pl/mapa-
-rowerowa/ czy na Two-
jej trasie są drogi rowero-
we. Jeżeli gdzieś nie ma, 
to wybierz boczne uliczki 
tam gdzie nie ma dużego 
ruchu samochodów.

›› Przygotuj rower. Napom-
puj koła, nasmaruj łań-

cuch, sprawdź czy masz 
lampki i odblaski na rowe-
rze i czy działają hamulce 
i dzwonek.

›› Ubiór. Normalny! Tak jak-
byś szła/szedł pieszo. Na-
prawdę nie potrzebujesz 
żadnych specjalistycznych 
ciuchów. Zostaw je dla 
sportowców.

›› Wypróbuj trasę. Najle-
piej w weekend lub po po-
łudniu. „Ale jak, w cza-
sie wolnym mam jechać 
do pracy?” Tak będzie naj-
lepiej. Wypróbujesz tra-
sę bez stresu czy zdążysz 
czy nie. W komfortowych 
warunkach.

I co, nie było tak źle praw-
da? Ważne pierwsze wraże-
nie! Na pierwszy dzień dojaz-
du do pracy na rowerze wybierz 
dzień bez deszczu i silnego wia-
tru. Niech jest to dzień kiedy nie 
masz zaplanowane masę obo-
wiązków w pracy. Po co masz 
się dodatkowo stresować? Może 
wybierz piątek? Wypróbuj.

I tak testuj co tydzień. Jak już 
będziesz czuła/czuł się pewnie, 
dodaj kolejny dzień, a później 
kolejny. Zobaczysz, że to nie 
takie trudne. Zmiana nawy-
ków transportowych nie przy-

chodzi z dnia na dzień, ale jest 
możliwa. Dasz radę!

Czemu warto przesiąść się z sa-
mochodu na rower?
›› Jazda rowerem popra-

wia kondycję fizyczną, 
sylwetkę oraz stan zdro-
wia. Kto częściej jeździ 
rowerem ten mniej cho-
ruje, jest szczęśliwszy 
i odstresowany.

›› Wybierając rower omi-
jasz korki, nie masz pro-
blemów z parkowa-
niem, oszczędzasz czas 
i pieniądze.

›› Benzyna po 8 zł? Wybie-
rze rower, będzie taniej.

Zeszłoroczna0 edycja konkur-
su zakończyła się z liczbą 494 
uczestników i uczestniczek 
z 63 firm. To dzięki osobom 
uczestniczącym w konkur-
sie udało się pokonać prawie 
380 tys. km poprzez 60 759 
przejazdów (w tym 47 099 
do/z pracy). A jak to wyglą-
da w tej edycji? Na 13 tydzień 
konkursu mamy 489 osób za-
pisanych z 68 firm. Dotychczas 
osoby uczestniczące w kon-
kursie pokonały prawie 150 
tys. km wykonując 25 743 po-
dróże rowerem, w tym 19 985 
do/z pracy.

Sponsorami konkursu są:
›› Bondariew Salon Rowero-

wy oraz Trek
›› Eaton
›› Tapflo
›› Kino Helios w Tczewie
›› Gardner
›› Zakład Utylizacji Odpa-

dów Stałych w Tczewie
›› Tczewskie Centrum Spor-

tu i Rekreacji Sp. z o.o.
›› Zakład Wodociągów i Ka-

nalizacji w Tczewie
›› Kawiarnia Cafe mała czarna
›› Restauracja Micha od ręki
›› You. Restauracja/pizzeria
›› Restauracja gruzińska 

Gemo
›› Restauracja Link Bistro
›› Bar Mleczny Kociewiak
›› Restauracja Panorama
›› Fundacja To i Co – Tczew-

scy Kurierzy Rowerowi

Łączna pula nagród to 7,5 tys. 
zł. Dodatkowo do zdobycia ro-
wer o wartości 5,5 tys. zł.

Konkurs „Rowerem do Pra-
cy” ma na celu promocję ro-
weru jako codziennego środ-
ka transportu i jest dla nas 
jednym z narzędzi do zmia-
ny zachowań transportowych 
mieszkańców naszego miasta. 

Rekordowa VI edycja konkursu 
„Rowerem do pracy”

Grzegorz Pawlikowski
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Dlaczego nie wolno 
dokarmiać ptaków i innych 

zwierząt dziko żyjących?

Akcja edukacyjna „Zwierzę to 
nie zabawka” została zapocząt-
kowana w sezonie 2022, aby 
chronić zwierzęta przed lekko-

Ptaki w mieście
Tczew jako siedlisko dla wielu gatunków

W iele gatunków pta-
ków wybiera nasze 
miasto jako swoje 

miejsce zamieszkania. Znaj-
dują tu mozaikę różnych sie-
dlisk i dużą dostępność miejsc 
gniazdowania. Miejskie zadrze-
wienia, zakrzaczenia i gęste ży-
wopłoty, to bardzo dobra lokali-
zacja na gniazdo. Dodatkowym 
atutem żywopłotów jest cało-
roczna obfitość pokarmu – la-
tem bytuje tam dużo owadów, 
a w zimniejszych częściach roku 
stanowią one swoisty magazyn 
owoców lubianych przez ptaki. 
Niestety życie ptaków w mie-
ście wiąże się także z pewnymi 
zagrożeniami. Jednym z takich 
zagrożeń jest nadmierna tro-
ska ludzi i przekonanie o tym, 
że dzikie zwierzęta potrzebują 
naszej pomocy.

Gniazda
Pamiętamy, aby nie zbliżać się 
do gniazd ptaków ani nie nie-
pokoić ich gospodarzy. W ra-
zie natknięcia się na gniaz-
do w terenie, powinniśmy 
szybko i dyskretnie się od-
dalić. Nasza obecność może 
skłonić rodziców do porzu-
cenia lęgu (największe ryzy-
ko występuje w przypadku jaj, 
zwłaszcza na wczesnym etapie 
inkubacji).

Pisklęta i podloty
Nie zabierajmy do domów lub 
do weterynarza żadnych mło-

dych ptaków. Jeżeli będzie to 
pisklę, to może warto spraw-
dzić czy w pobliżu nie ma gniaz-
da lub zasięgnąć opinii ornito-
loga gdzie go szukać. Od póź-
niej wiosny do wczesnego lata 
często można spotkać podloty 
– to młode, opierzone już pta-
ki, ale dopiero rozpoczynają-
ce naukę latania, która często 
kończy się na ziemi. W tym cza-
sie rodzice opiekują się jeszcze 
podlotem, dokarmiają go i ob-
serwują. Nasza obecność i chęć 
pomocy często utrudnia im za-
danie. Niewykształcony jeszcze 
u podlota strach przed człowie-

kiem powoduje, że sprawiają 
one wrażenie porzuconych czy 
chorych. Nie próbujmy ich kar-
mić. Oddalmy się z tego miej-
sca i dajmy szansę rodzicom, 
aby zrobili to sami.

Wiele gatunków przystoso-
wuje się do zmian w środowi-
sku. Również i u nas zmienił 
się nieco przekrój obserwowa-
nych ptaków. Ostatnio odno-
towano zarówno nowe gatun-
ki, jak i takie, których liczeb-
ność była do tej pory niewielka 
(np. kulczyk, makolągwa, po-
trzos, pleszka, kopciuszek czy 
dziwonia). Trudno powstrzy-

mać przemiany w przestrze-
ni miejskiej, ale możemy nie 
utrudniać dodatkowo naszym 
zwierzęcym sąsiadom możli-
wości bezpiecznych lęgów i od-
chowania kolejnych pokoleń.

Wszystkie ptaki objęte są 
ochroną gatunkową – pamię-
taj, że na przetrzymywanie 
zwierząt chronionych należy 
mieć zezwolenie GDOŚ. Nato-
miast płoszenie, przeszkadza-
nie oraz nęcenie czy dokarmia-
nie poza mroźną zimą to inge-
rowanie w ich cykl życiowy.

Anna Peichert

Pisklę mewy srebrzystej Podlot kulczyka

Akcja edukacyjna „Zwierzę to nie zabawka”
myślnością ludzi i przykrymi 
konsekwencjami, jakie z tego 
płyną. Dokarmianie zwierząt 
grozi im większym niebezpie-
czeństwem niż przypuszcza-
my. Może ono doprowadzić do 
utraty instynktu lub nawet do 
śmierci. W związku z obserwo-
wanym na terenie miasta pro-

cederem karmienia ptaków 
chlebem, wyrzucania resztek 
pokarmu na dachy wiat śmiet-
nikowych lub rozpoczynającej 
się w innych miastach mody na 
automaty do całorocznego do-
karmiania ptaków, zaistniała 
potrzeba edukacji mieszkań-
ców w tym kierunku.

Choroby

Dokarmianie zwiększa ryzyko 
rozprzestrzeniania się chorób, 
gdyż ptaki gromadzą się w jed-
nym miejscu, poza tym często 
karma miesza się z odchodami. 
Do miejsc dokarmiania przyla-
tują ptaki różnych gatunków, 

Nie zabierajmy do domów lub do weterynarza żadnych młodych ptaków. Wszystkie ptaki objęte są 
ochroną gatunkową – pamiętaj, że na przetrzymywanie zwierząt chronionych należy mieć zezwolenie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
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Ptaki w mieście
które w naturze zwykle nie sty-
kają się ze sobą bezpośrednio, 
rośnie więc ryzyko przenosze-
nia chorób i pasożytów.

Zaburzenie cyklu 
migracyjnego

Wiele gatunków ptaków od-
latuje na zimę do cieplejszych 
miejsc. Z kolei do nas przylatu-
ją na zimne dni ptaki z dalszej 
północy i wschodu, przyzwy-
czajone do ciężkich warunków 
klimatycznych. Jeszcze inne ga-
tunki prowadzą osiadły tryb ży-
cia i są świetnie przystosowane 
do zdobywania pokarmu także 
w zimie bez udziału człowieka.

Kiedy ludzie zaczynają dokar-
miać ptaki przed nastaniem du-
żych mrozów, albo niepotrzeb-
nie dokarmiają je przez cały rok 
– ptaki z gatunków migrują-
cych mogą pozostawać na zimę.
Szczególnie często ma to miej-
sce w miastach. Ptaki z gatun-
ków migrujących nie są przy-
stosowane do szukania pokar-
mu pod śniegiem i mogą sobie 
z tym zupełnie nie radzić. Dlate-
go bardzo ważne jest, by nie kar-
mić ptaków cały rok, a tylko wte-
dy gdy jest mróz, a najintensyw-
niej gdy ziemię pokrywa śnieg.

Zmiana naturalnych 
zachowań

Dokarmianie zmienia natu-
ralne zachowania – poza tym, 
że ptaki często nie odlatują, 
tracą też wrodzony lęk przed 
człowiekiem lub przyzwyczaja-
ją się do jednego źródła pokar-
mu i zaprzestają samodzielnego 
poszukiwania pożywienia. Nie-
które występujące w Polsce pta-
ki wodne, np. łabędzie nieme, 
niemal całkowicie zatraciły in-
stynkt wędrówkowy, co często 
przyczynia się do ich śmierci.

Ograniczenie naturalnej 
selekcji i osłabienie całej 

populacji
Dokarmianie ogranicza działa-
nie naturalnej selekcji i przez 
to osłabia całą populację. Nie 

należy dokarmiać ptaków 
wiosną, latem i jesienią. Zbyt 
wczesne rozpoczęcie dokar-
miania powoduje zaburzenie 
instynktu wędrówkowego, 
zwłaszcza u ptaków wodnych.

Akcja edukacyjna ma na celu 
uświadomienie dzieciom, 
że dokarmiając dzikie ptaki 
(i błędnie zakładając, że ro-
bią dla nich coś dobrego) wy-
rządzają im krzywdę. Tymcza-
sem dieta zwierząt, ukształto-

wana w toku ewolucji, zmienia 
się w zależności od etapu ży-
cia i pory roku. Skutkiem do-
karmiania jest pogorszenie ich 
stanu zdrowia. Zwierzęta robią 
się słabsze i źle znoszą trudne 
warunki klimatyczne. Przeby-
wając w miejscach dokarmia-
nia, stają się bardziej podatne 
na ataki drapieżników i prze-
stają bać się ludzi, tracąc tym 
samym umiejętność poszuki-
wania naturalnego pokarmu. 

Mogą się również stać ofia-
rą kolizji z samochodem. Pro-
blem dokarmiania dotyczy du-
żej grupy zwierząt, m.in. ka-
czek krzyżówek, orzechówek, 
części gatunków ptaków wró-
blowatych, wiewiórek, jeży czy 
nawet lisów.
Jeśli zwierzę nadal ma do-
stęp do łatwego pożywienia 
(miseczki z jedzeniem dla ko-
tów czy zalewająca nas moda 
na tzw. kaczkomaty) wszyst-
kie podjęte przez nas wysił-
ki idą na marne. Wiele za-
leży od mieszkańców – spo-
sób przechowywania śmieci 
i odpadków na posesjach ma 
znaczenie.
Aby odpowiedzialnie i popraw-
nie dokarmiać ptaki wodne, 
należy ściśle trzymać się na-
stępujących zasad, przyjętych 
m.in. przez Ogólnopolskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków 
i Polską Grupę Badania Łabę-
dzi przy Stacji Ornitologicz-
nej Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku:

›› dokarmianie prowadzić tyl-
ko zimą w czasie mrozów, 
gdy zalega gruba pokrywa 
śnieżna, oraz gdy zamarz-
nięta jest większość zbior-
ników wodnych i cieków;

›› pokarm trzeba wykładać 
w miejscach, gdzie nie bę-
dzie on zamakał, tj. na brze-
gu w niewielkiej odległości 
od wody, z dala od dróg, 
chodników i innych miejsc, 
w których ptaki wychodzące 
na brzeg mogą być narażo-
ne na ataki psów i kotów;

›› należy podawać jedynie 
świeże warzywa (marchew-
ka, brokuły, kalafior, bia-
ła kapusta, ziarna kukury-
dzy), najlepiej pokrojone, 
surowe lub lekko obgoto-
wane w nieosolonej wodzie, 
a także poślad (ziarno zbóż 
gorszego gatunku oddzielo-
ne podczas czyszczenia zbo-
ża, otręby, płatki zbożowe, 
gotowaną i wysuszoną psze-
nicę, kaszę i ryż).

Anna Peichert

››Akcja edukacyjna „Zwierzę to nie zabawka” ma na celu uświadomie-
nie dzieciom, że dokarmiając dzikie ptaki wyrządzają im krzywdę. 

Dokarmianie zmienia naturalne zachowania – kiedy ludzie zaczynają 
dokarmiać ptaki przed nastaniem dużych mrozów, albo niepotrzebnie 
dokarmiają je przez cały rok – ptaki z gatunków migrujących mogą 
pozostawać na zimę. Ptaki dokarmiamy tylko wtedy gdy jest mróz,  
a najintensywniej gdy ziemię pokrywa śnieg.

Pliszka siwa

Wróbel
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T radycyjnie w pierwszą 
niedzielę czerwca od-
był się Pchli Targ. Po-

nad stu wystawców głów-
nie z Tczewa, ale również 
z Grudziądza, Iławy, Pra-
but, Malborka, Trójmiasta 
i wielu kociewskich miej-
scowości rozstawiło swoje 
kramy na uliczkach Stare-
go Miasta. Ich oferta obej-
mowała starocia, unikal-
ne i własnoręcznie robione 
produkty, a także książki 
i zabawki. Zainteresowanie 
wzbudzały również obrazy 
tczewskich artystów. Walo-
rem targu była oprawa arty-
styczna. Uwagę przykuwał 
gigantyczny statek piracki 
i przechadzający się pirat 
na szczudłach. Dzieci pró-
bowały swoich sił w lepie-
niu garnka z gliny na kole 
garncarskim oraz z chęcią 
uczestniczyły w morskich 
zabawach. Na ul. Krótkiej 
przygrywał kataryniarz, 

Matka Boża z Guada-
lupe, Frida Kahlo, 
sombrero, maria-

chi czy tequila… – skojarzeń 
z Meksykiem jest bardzo 
wiele. Podróż do tego boga-
tego kulturowo i przyrodni-
czo kraju stanowi nie lada 
przygodę. Potwierdzają to 
Wioleta i Wojciech Grzesi-
kowie. Na kanwie ich wspo-
mnień z pobytu w Meksy-
ku, wykonanych tam foto-
grafii i filmów oraz przy-
wiezionych pamiątek po-
wstała najnowsza wystawa 
w kamienicy Fabryki Sztuk. 
Na ekspozycji zobaczymy 
zdjęcia opatrzone komen-
tarzem oraz przepiękne wy-
roby rękodzielnicze: ubra-
nia, torebki, biżuterię, do-
datki, maski ceremonialne, 
ozdoby, naczynia, instru-
menty muzyczne, a ponad-
to dewocjonalia.

Grafika 
nieokiełznana, czyli 
Picasso w Tczewie
„Jeśli będziesz żołnierzem, to 
zostaniesz generałem. A jeśli 
będziesz zakonnikiem, to zo-
staniesz papieżem”*, a został… 
ARTYSTĄ. Mowa o Pablo Pi-
cassie (1881-1873), którego 
matka wypowiedziała te słowa, 
gdy był małym dzieckiem. To 
charyzmatyczny artysta, o nie-
tuzinkowym temperamencie, 
uprawiający różnorakie dzie-
dziny sztuki. Obdarzony nie-
zwykłym, niemalże pierwot-
nym instynktem malarskim 
i rysunkowym. Jego artystycz-
na wszechstronność objawia-
ła się zarówno w technice (ma-
larz, rzeźbiarz, grafik, cera-
mik), jak i w formie (używał 
ołówka, akwarel, farb olejnych, 
kredek, metalu, gipsu, kamie-
nia oraz różnorodnych odpa-
dów). Przez całe życie z pasją 
odkrywał dla siebie nowe ob-
szary artystycznego działania, 
burzył je i budował na nowo. 
Żaden ze współczesnych twór-
ców sztuki nie może się równać 
z nim pod względem artystycz-
nej płodności. Potrafił w ciągu 
14 miesięcy namalować po-
nad 50 obrazów. Szacuje się, 
że stworzył około 2000 grafik.

W Fabryce Sztuk zobaczy-
my jego grafiki pochodzące 
z kolekcji Dariusza Matyja-
sa. Dominuje motyw antyku, 
aktu, bachanalii, korridy, ma-
larza czy clowna.

*cyt. za: E.L. Bucholz, B. Zim-
mermann, Pablo Picasso. Życie 
i twórczość, Konemann 1999.

„GRAFIKA NIEOKIEŁZANA” 
PABLO PICASSO

z kolekcji Dariusza Matyjasa

do 28.08.2022 r.

Fabryka Sztuk
Tczew, ul. 30 Stycznia 4

poniedziałek-piątek 8.00-18.00
soboty, niedziele, święta 

10.00-18.00

WSTĘP BEZPŁATNY

Udany handel pod chmurką

a na Skwerze Różanym roz-
kwitła muzyka w wykona-
niu Zespołu Muzyki My-
śliwskiej Hubertus ze Sztu-
mu, Kociewskiej Orkiestry 
Dętej Torpeda i akordeoni-
sty Pawła Ratajka. Tłumy, 
jakie pojawiły się 5 czerw-
ca na placu Hallera i pobli-
skich ulicach, są dowodem 
na popularność jarmarków. 

Kolejne wielkie handlowa-
nie już 4 września. Zgłosze-
nia od wystawców są przyj-
mowane od 1 sierpnia na: 
www.pchlitarg.tczew.pl.

Organizatorem wydarzenia 
była Fabryka Sztuk. Partne-
rzy: Straż Miejska w Tcze-
wie, Zakład Usług Komu-
nalnych w Tczewie.

Wystawa pamiątek z Meksyku

„NIE TYLKO SOMBRERO… 
WYSTAWA PAMIĄTEK Z MEKSYKU”

komisarz: Józef Ziółkowski
eksponaty ze zbiorów rodziny Grzesik 

i Muzeum Misyjno-Etnograficznego 
Księży Werbistów w Pieniężnie

do 30.09.2022 r.

Tczew, ul. Podmurna 15*

poniedziałek-piątek 
8.00-18.00

soboty, niedziele, święta 
10.00-18.00 

(czerwiec-sierpień)
soboty, niedziele, święta 

10.00-16.00 (wrzesień)
* wejście od strony ul. Łaziennej
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GRUPY ZORGANIZOWANE 
(półkolonie)

Zapisy: tel. 58 530 44 81 
bezpłatnie

›› Warsztaty artystyczne
• towarzyszące wystawie gra-

fik Picassa: geometryczny 
obraz, kolaż

• towarzyszące wystawie pa-
miątek z Meksyku: malowa-
nie na sztalugach, interak-
tywne zwiedzanie wystawy

• inne: warsztaty świecowe, 
ozdoby ze sznurka, magne-
sy, malowanie piaskiem, 
malowanie gąbką

›› Gry i zabawy 
na dziedzińcu

›› Zwiedzanie stałych 
i czasowych wystaw 
z przewodnikiem

›› Spacery po mieście 
z przewodnikiem

ODBIORCA INDYWIDUALNY
Z myślą o tczewianach, któ-
rzy nie wyjechali na wakacje, 
a także o turystach przybywa-
jących do Tczewa przygoto-
waliśmy następujące atrakcje:

Warsztaty rodzinne 
Zapisy:  
www.fabrykasztuk.tczew.pl 
bezpłatnie

W poniedziałki o godz. 16.00, 
czwartki o godz. 14.00 oraz 
soboty (z wyjątkiem 2 i 16 lip-
ca) o godz. 12.00 odbędą się 
warsztaty plastyczne, pod-
czas których dzieci kształtują 
małą motorykę, poznają róż-
ne techniki plastyczne, roz-
wijają swoją wyobraźnię i do-
wiadują się, jak wykorzystać 
niepotrzebne już przedmioty 
do zrobienia zabawek czy też 
ozdób. Każdy warsztat – to 
inna tematyka.

Warsztaty dla dorosłych 
Odpłatnie

Ceramika – poniedziałki 17.30 
– lepienie z gliny oraz szlifowa-
nie, w efekcie czego powsta-
ją miski, dzbanki, wazony; od-
płatność: 25,00 zł (bilet pełno-
płatny); 22,50 zł (z Metropoli-
talną Kartą do Kultury), 12,50 
zł (z Kartą Mieszkańca Tczewa) 
bez zapisów

Decoupage  – 6 sierpnia 
o 11.00; odpłatność: 40,00 zł 
(bilet pełnopłatny), 36,00 zł 
(z Metropolitalną Kartą do Kul-
tury), 20,00 zł (z Kartą Miesz-
kańca Tczewa), zapisy: www.
fabrykasztuk.tczew.pl

Zwiedzanie wystaw
Bez zapisów, bezpłatnie

›› w siedzibie głównej  
przy ul. 30 Stycznia 4 

Grafika nieokiełznana Pablo 
Picasso, Ze Skultetem i Koper-
nikiem przez XVI wiek, Skarby 
Fabryki Sztuk, fotografie Artu-
ra Michelisa, komiks Marty-
ny Serockiej, malarstwo Da-
nuty Joppek

›› w kamienicy  
przy ul. Podmurnej 15 

Nie tylko sombrero, Galeria 
Henryka Kudzio (kopie dzieł 
wielkich mistrzów malarstwa), 
Kazimierz Zimny – tczewski 
olimpijczyk,

›› w kamienicy  
przy ul. Podmurnej 12 

Z Tczewa na morza i oceany 
– wystawa poświęcona Szko-
le Morskiej

›› w plenerze 
Od Nowego Miasta… do Osie-
dla Garnuszewskiego (Aleja 
Zwycięstwa przy iglicy), Hi-
storia Osiedla Staszica (ul. Pio-
nierów 7), Suchostrzygi – wieś, 
która stała się miastem (ul. 
Żwirki, przy fontannie), Tczew 
– zapamiętani i znani (ul. Że-
glarska, bulwar nadwiślański), 
Antoni Czortek – bokser z Ko-
ciewia (plac przed dworcem ko-
lejowym), Obrazy światłem ma-
lowane… – druga edycja wysta-
wy o witrażach (ul. Jarosława 
Dąbrowskiego, deptak)

Rodzinne spacery po mieście
7 sierpnia godz. 12.00 , zapisy:  
www.fabrykasztuk.tczew.pl 
bezpłatnie
A gdyby tak wybrać się na Sta-
re Miasto i spotkać średnio-
wieczną damę czy też inne hi-
storyczne postacie? Ciekawe, 
jaką historię miałyby do prze-
kazania. O tym przekonają się 
uczestnicy nieoczywistego spa-
ceru po Starówce.

Konkursy
›› Wakacje z aparatem
Kolejna edycja fotograficznych 
zmagań pod Patronatem: Posła 
na Sejm RP Kazimierza Smo-
lińskiego, Starosty Tczewskie-
go Mirosława Augustyna, Pre-
zydenta Miasta Tczewa Miro-
sława Pobłockiego. Partnerem 
konkursu jest Studio Foto Vi-

deo Tomasz Telefus w Tcze-
wie. Temat konkursu: nokturn. 
Konkurs trwa do 30 września.

›› Pozdrowienia z… 
Kolejna edycja konkursu pla-
stycznego polegającego na za-
projektowaniu awersu kartki 
pocztowej. Konkurs trwa do 7 
października.

Imprezy plenerowe
›› Zaczarowane wakacje
3 lipca godz. 12.00-15.00, 
bez zapisów, bezpłatnie

Dziedziniec Fabryki Sztuk za-
mieni się w magiczną krainę. 
Wyrosną wielkie grzyby, po-
jawią się dziwaczne siedziska, 
a ulubione przez dzieci słod-
kości przybiorą nietypowych 
wielkości. Przed małymi go-
śćmi wiele wyzwań i zaskaku-
jących zwrotów akcji.

›› Meksykańskie wakacje
16 lipca godz. 12.00, zapisy: 
www.fabrykasztuk.tczew.pl 
bezpłatnie
Zabawa w meksykańskim sty-
lu na ul. Podmurnej 15. Wyści-
gi w sombrero, wspólne przy-
rządzanie owocowej sałatki, 
rozpoznawanie nazw owoców 
i warzyw, kolorowanie i zwie-
dzanie wystawy pamiątek 
z Meksyku.

Muzyka na dziedzińcu
13 sierpnia godz. 18.00,  
bez zapisów, bezpłatnie

›› L'Aperitif (wokal, akorde-
on, kontrabas)

Wakacje z Fabryką Sztuk
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Fabryka Sztuk przygotowała 
ofertę edukacyjną zarówno 
dla grup zorganizowanych, 
jak też dla indywidualnego 

odbiorcy.
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Lato z TCSiR
ANIMACJE DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY
›› 4, 6 lipca, 24 sierpnia  

piłka nożna na Orliku 
godz. 10.00, Orlik SSP 2

›› 12, 14 lipca, godz. 10.00  
badminton/unihokej, 
rolkowisko TCSiR

›› 18, 20 lipca, 23 sierpnia  
piłka nożna plażowa 
godz. 10.00, piaszczyste 
boiska, Kanonka

›› zajęcia street workout 
lipiec, sierpień, wtorki  
i czwartki, godz. 16.00

›› zajęcia na odkrytym ba-
senie (instruktaż  
nauki pływania  
i zasad bezpieczeństwa  
nad wodą)

IMPREZY SPORTOWE
›› 9 lipca 

Grand Prix Polski  
w Mölkky  
stadion miejski

›› 16, 23 lipca  
Turniej Piłki Nożnej  
i Ręcznej Plażowej

›› 7,21,28 lipca, 25 sierpnia  
Grand Prix  
w Siatkówce Plażowej

›› sierpień  
VII Tczewski Cross 
Rowerowy

Dotacja dla 
działkowców z ROD 
im. Kopernika

R ozstrzygnięty został konkurs 
na dotację dla stowarzyszeń 

ogrodowych prowadzących Ro-
dzinne Ogrody Działkowe w na-
szym mieście. Dotacja przezna-
czana jest na budowę lub mo-
dernizację infrastruktury ogro-
dowej. Tym razem konkurs wy-
grał Rodzinny Ogród Działko-
wy im. Mikołaja Kopernika. 
Środki w wysokości 15 tys. zł 
zostaną wykorzystane na mo-
dernizację Domu Działkowca.

Taką pomoc kierujemy do 
tczewskich działkowców co 
roku. W 2021 r. w podobny 
sposób wsparty został ROD 
Malinowo.

Pomniki przyrody  
już oznaczone

Drzewa – pomniki otrzyma-
ły tablice informujące m.in. 
o ich wieku i obwodzie pnia. 
Symbolicznemu odsłonię-
ciu tabliczek przy drzewach 
znajdujących się w sąsiedz-
twie SSP 2 i SP 5 towarzyszy-
ły szkolne wydarzenia, np. w 
dwójce był to Dzień Integra-
cji. W obu uczestniczył pre-

zydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki. 

Dąb szypułkowy przy sporto-
wej dwójce otrzymał imię Jó-
zef, ma ok. 150 lat, a obwód 
pnia na wysokości 130 cm 
wynosi 345 cm. Kasztano-
wiec przy SP 5 to ok. 110-letni 
Adam, a jego obwód na wyso-
kości 130 cm wynosi 260 cm. 

W Tczewie mamy 8 pomni-
ków przyrody. Oprócz wyżej 
wymienionych, są to: dwa 
buki czerwonolistne i jed-
na lipa w Parku Miejskim 
oraz dąb przed Urzędem 
Miejskim i oliwnik przy ul. 
Wyszyńskiego.

Małgorzata Mykowska

W ubiegłym roku, decyzją Rady Miejskie w Tczewie, ustanowione zostały trzy kolejne 
pomniki przyrody - dąb szypułkowy znajdujący się na terenie należącym do Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2, kasztanowiec zwyczajny w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5  
oraz kolejny kasztanowiec zwyczajny znajdujący się na skwerze przy ul. Ks. Ściegiennego.
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