
W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE, CORAZ WIĘCEJ UCHODŹCÓW DOCIERA DO TCZEWA. 
SĄ TO GŁÓWNIE MATKI Z DZIEĆMI. OD POCZĄTKU TCZEWIANIE RUSZYLI Z POMOCĄ OFERUJĄC 
UKRAIŃCOM DACH NAD GŁOWĄ, WYŻYWIENIE, PRZYNOSZĄC WSZELKIE POTRZEBNE 
PRODUKTY DO MIEJSC ZBIÓREK, A NAWET SAMODZIELNIE PRZYWOŻĄC UCHODŹCÓW 
Z GRANICY. UKRAIŃSKIE DZIECI TRAFIAJĄ DO SZKÓŁ, GDZIE UCZĄ SIĘ RAZEM Z POLSKIMI 
KOLEGAMI. PLACÓWKI KULTURY ORGANIZUJĄ ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH.
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Inwestycje4-5

Wybieramy przedszkole dla 
dziecka

14-17

Małgorzata Mykowska

6-7 Samorząd

Prezydent Tczewa nagrodził 
przedsiębiorców

8

UR
ZĄ

D 
M

IE
JS

KI
 W

 TC
ZE

W
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.offi  cial/

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

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna
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
Małgorzata Mykowska

11-13 Tczew solidarny z Ukrainą

AKTUALNOŚCI

9 Konkurs „Rowerem do pracy” 
po raz szósty

18 Wystawa Środowiskowego 
Domu Samopomocy 

Przygoda z przyrodą, 
czyli eko-zimowiska 

20

Kolekcja śląskiej porcelany 
w Fabryce Sztuk

21

Pierwszy dzień nowej pory roku 
okazał się słoneczny i ciepły, 
więc nie zabrakło zabawy na 
świeżym powietrzu. Najpierw 
jednak uczniowie spotkali się w 
Fabryce Sztuk, gdzie wykonały 
wiosenny gaik. Po wspólnej za-
bawie na fabrycznym dziedziń-
cu, korowód ruszył na plac Hal-
lera. W odsłonięciu fi gurki wio-
sny pomógł prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki.  

Małgorzata Mykowska

Mali tczewianie przywitali wiosnę
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Fontanna Marzeń przywitały wiosnę. 

Miasta partnerskie

Mieszkańcy Witten przekazali na ręce prezydenta M. Pobłockiego 5 000 euro na pomoc 
uchodżcom

15 lat Fabryki Sztuk22
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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.

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Przygotowaliśmy trzy wer-
sje napisu i poddaliśmy je 
pod głosowanie – na miej-
skiej stronie internetowej 
www.wrotatczewa.pl oraz 
w mediach społecznościo-
wych (Miasto Tczew i Pre-
zydent Miasta Tczewa). Ple-
biscyt trwał od 2 do 20 mar-
ca, wzięło w nim udział po-
nad 1100 internautów. Gło-
sy rozłożyły się dość równo-
miernie, ale najbardziej po-
pularny okazał się projekt 
nr 3, zawierający elementy 
kociewskie.

Tczew zerwał partnerstwo 
z Kurskiem i Słuckiem
Podczas nadzwyczajnej sesji,  
8 marca, tczewscy radni zerwali 
umowy partnerskie łączące miasto 
z Kurskiem w Rosji oraz Słuckiem 
na Białorusi. Obie uchwały podjęto 
jednogłośnie.
Kroki podjęte przez Radę Miejską 
w Tczewie są sprzeciwem wobec 
zbrojnego aktu agresji na Ukrainę 
i wyrazem solidarności z narodem 
ukraińskim.
Radni podkreślili, że rosyjska 
agresja na Ukrainę stanowi rażące 
naruszenie  prawa międzyna-
rodowego, na które nie może 
być przyzwolenia społeczności 
międzynarodowej. Działania zbroj-
ne prowadzone przez Federację 
Rosyjską stanowią poważne za-
grożenie dla życia milionów ludzi 
oraz stabilności i pokoju w Europie. 
Działania militarne prowadzone 
są również z terytorium Białorusi 
i przez nią wspierane, stąd decyzja 
o zerwaniu partnerstwa również 
ze Słuckiem.
Porozumienie o partnerskich związ-
kach z rosyjskim Kurskiem zostało 
podpisane  w 1996 r., a porozumienie 
o przyjaźni – w 2007 r. Porozumienie 
o współpracy z białoruskim Słuckiem 
podpisano w 2017 r.

Małgorzata Mykowska

Nowy gospodarz  
w przystani
Przystań nad Wisłą ma nowego 
gospodarza. W lutym została 
podpisana umowa na dzierżawę 
obiektu. Formalne przekazanie 
nieruchomości nastąpiło 24 marca. 
Nowy dzierżawca planuje 
tam prowadzenie działalności 
gastronomicznej i garmażeryjnej, 
prowadzenie sklepu z produktami 
lokalnych producentów żywności i 
produktami garmażeryjnymi oraz 
prezentowanie prac lokalnych 
artystów. W sezonie letnim i w 
miesiącach o sprzyjającej pogo-
dzie, na zewnątrz wystawiane 
będą stoliki dla gości, a cykliczne 
organizowane kiermasze.

Małgorzata Mykowska

Przyjechały dwa samocho-
dy wypełnione m.in. śpiwo-
rami, karimatami, kocami, 
środkami higieny i czystości. 
Dodatkowo mieszkańcy Wit-
ten zebrali 5 tys. euro i zapo-
wiedzieli przekazanie kolej-
nych 10 tys. euro, które wy-
damy na rzeczy najbardziej 
potrzebne tym uchodźcom, 
którzy trafili i jeszcze trafią 
do Tczewa. 

pomagają Ukrainie

TCZEW – na Bulwarze Nadwiślańskim

Jednym z projektów do Budżetu Obywatelskiego Tczewa realizowanych  
w bieżącym roku, jest przestrzenny napis TCZEW, który ma się znaleźć  
na Bulwarze Nadwiślańskim. 

– Na tym właśnie polega 
partnerstwo między mia-
stami. Dziękuję mieszkań-
com Witten, a w szczegól-
ności burmistrzowi Larsowi 
Königowi. Dziękuję kierow-
com, którzy z darami przeje-
chali ponad 1000 km – po-
wiedział prezydent Miro-
sław Pobłocki, który w so-

botni poranek przywitał go-
ści zza zachodniej granicy.

Również nasze francuskie 
miasto partnerskie – Beau-
vais zadeklarowało pomoc 
dla uchodźców ukraińskich, 
którzy trafili do Tczewa.

WIĘCEJ O POMOCY DLA UKRAINY  
– NA STR. 12 I 13 PM.

Mieszkańcy Witten szybko zareagowali na potrzebę pomocy dla uchodźców

5 marca dotarł 
transport z Witten, 

naszego partnerskie-
go miasta  

w Niemczech, z dara-
mi dla Ukraińców.
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Zakład Usług Komunalnych 
ogłosił dwa przetargi na za-
dania drogowe. Oba uzyska-
ły dofinansowane w ramach 
Programu Polski Ład (5 mln 
zł na przebudowę ul. Zyg-
munta Starego i 2 850 000 
zł na II etap remontu ul. 
Stoczniowców).

Przebudowa 
ul. Zygmunta Starego

na osiedlu Prątnica
Zadanie obejmuje przebudo-
wę układu drogowego osiedla 
Prątnica w Tczewie w zakresie 
ulicy Zygmunta Starego. W ra-
mach prac planowana jest prze-
budowa drogi wraz z chodni-
kami, zjazdami, przebudową 
skrzyżowań oraz podziemną 
infrastrukturą drogową. Na-
wierzchnia jezdni wykonana 
będzie z betonu asfaltowego – 
na odcinku o długości ok 396 
mb, natomiast chodniki i zjaz-
dy zostaną wykonane z beto-
nowej kostki brukowej. W ra-

mach zadania zostanie wybu-
dowany fragment ścieżki rowe-
rowej o nawierzchni bitumicz-
nej – w ciągu ul. Jagiellońskiej. 
Planuje się także budowę/prze-
budowę sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej tj. budo-
wę kanalizacji deszczowej wraz 
z wpustami, budowę oświetle-
nia ulicznego, budowę kanału 
technologicznego oraz prze-
budowę kolizji z siecią elek-
troenergetyczną i teletechnicz-
ną, siecią kanalizacji sanitarnej 

i siecią wodociągową. Dodat-
kowo po wybudowaniu kana-
lizacji deszczowej na fragmen-
cie ul. Stefana Batorego zosta-
nie wykonany również remont 
nawierzchni jezdni na odcinku 
ok 57,75 mb.Termin składania 
ofert mija 31 marca br.

Przebudowa 
ul. Stoczniowców – etap II
Zadanie inwestycyjne obej-
muje przebudowę ulicy Stocz-
niowców wraz z budową chod-
ników, zjazdów oraz podziem-
ną infrastrukturą techniczną. 
Nawierzchnia jezdni wykona-
na będzie z betonu asfaltowe-
go o długości ok 491 mb., na-
tomiast nawierzchnia chod-
ników i zjazdów z betonowej 
kostki brukowej. W ramach 
zadania wybudowane zostaną 
sieci i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej tj.: sieć kanali-
zacji deszczowej wraz z wpu-
stami, oświetlenie uliczne, 
kanał technologiczny oraz zo-
staną usunięte kolizje istnie-
jących sieci i urządzeń tj. sieć 
kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągowej.

Ulice do remontu – wiosną 
ruszą inwestycje

I etap remontu ul. Stoczniowców został wykonany w 2021 r

Małgorzata Mykowska

W tym roku czeka nas 
kilka inwestycji związanych 
z remontami i modernizacją 

ulic.

Do przetargu zgłosiły się dwie 
firmy, obie zaproponowały 
zbliżoną cenę – ok. 4 mln zł 
– to o ok. 500 tys. więcej niż 
kwota zaplanowana w budże-
cie miasta. I etap remontu ul. 
Stoczniowców został wykona-
ny w 2021 r.

Remont ul. Ceglarskiej
Remont ul. Ceglarskiej znalazł 
się na liście projektów do do-
fi nansowania w ramach Rzą-
dowego Programu Rozwoju 
Dróg 2022 r. Inwestycja zo-
stała oszacowana na ok. 7 mln 
zł, dofinansowanie ma wy-
nieść 1,3 mln zł. Dokumentacja 
na remont jest gotowa. Zada-
nie zostanie ujęte w planie za-
mówień publicznych na bie-
żący rok.

Ponadto Zakład Usług Komu-
nalnych ogłosił przetarg na wy-
konanie dokumentacji projek-
towych koniecznych do wyko-
nania remontu kolejnych ulic:

›› ul. Tczewskich Saperów 
– otwarcie ofert 28 marca

›› ul. Okrętowej i ul. Kossaka 
– otwarcie ofert – 29 marca.

INWESTYCJE

Remont ul. Ceglarskiej znalazł się na liście projektów do dofi nansowania przez rząd
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Trwają prace budowlane, m.in. 
wykonywane są warstwy tyn-
karskie w pomieszczeniach 
piwnicznych w tym tynki re-
nowacyjne, montaż zabudów 
gipsowo-kartonowych, re-
gulacja konstrukcji stalo-
wej windy, montaż instalacji 
wodno-kanalizacyjnych i c.o., 
montaż instalacji wentylacji 

Prace remontowe w bibliotece
i klimatyzacji oraz instalacji 
elektrycznych.

Koszt inwestycji to 7 mln zł.  
Prace mają się zakończyć do 
maja br.

W wyremontowanym budynku 
urządzone zostaną nowe sale 
spotkań warsztatowych i in-
tegracyjnych, duża sala kon-
ferencyjna (z ruchomą ścia-
ną), mediateka (do odsłuchi-
wania zbiorów audio, płyt). 
Zbudowana zostanie winda 
zewnętrzna dla osób niepełno-
sprawnych (widoczna od stro-
ny ul. Kościuszki). Na podda-
szu będą sale wystawiennicze. 
Zwiększy się powierzchnia ma-
gazynowa, przebudowane będą 
pomieszczenia biurowe, prze-
budowane wszystkie instala-
cje wewnętrzne.

Zadanie jest dofinansowane 
w z funduszy unijnych i  re-
alizowane w ramach projek-
tu „Miasto od-nowa – rewita-
lizacja Starego Miasta i Zato-
rza w Tczewie”, w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

SSP 2 – trwają prace dachowe
W marcu prace koncentrowały 
się na konstrukcji dachu, ocie-
pleniu dachu, montażu czę-
ści rynien, a także przygoto-
waniach do montażu instala-
cji fotowoltaicznej oraz okien. 

Dzięki dobudowywanemu seg-
mentowi, cała szkoła pomieści 
się w jednym obiekcie. Na par-
terze oraz na piętrze budynku 
zlokalizowane zostaną po trzy 
klasy szkolne oraz węzły sani-
tarne i klatka schodowa. Obiekt 
dostosowany będzie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Koszt 
zadania to ok. 3 mln zł, z tego 
ok. 1 mln zł to dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:
Sylwia Balda

Trwa rozbudowa Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Gdańskiej. Prace 

przebiegają zgodnie 
z planem i mają się 

zakończyć w sierpniu br.  

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:
Jacek Cherek

Gruntownie przebudowy-
wana jest główna siedziba 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Jarosława Dąbrow-

skiego 6.
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31 MARCA, 
GODZ. 10.00

URZĄD MIEJSKI,
UL. 30 STYCZNIA 1

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 24 lute-
go i 8 marca 2022 r.

5.  Informacja z dzia-
łalności Prezyden-
ta Miasta Tczewa 
za marzec 2022 r.

6.  Informacja z in-
terpelacji zgłoszo-
nych przez radnych 
w okresie od 24 lu-
tego do 30 marca 
2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA

7.  Sprawozdanie z wy-
konania planu pra-
cy Pracowni Edukacji 
Ekologicznej za rok 
2021 wraz z informa-
cją na temat selek-
tywnej zbiórki odpa-
dów zorganizowanej 
w szkołach.

8.  Sprawozdanie doty-
czące zakresu umo-
rzonych należno-
ści i udzielonych ulg 
w związku z Uchwałą 
nr XVIII/153/2020 
Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 
30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu uma-
rzania i udzielania 
ulg dotyczących na-
leżności pieniężnych 
przypadających Gmi-
nie miejskiej Tczew 
za okres stanu zagro-
żenia epidemicznego 
oraz stanu epidemii.

Na drzewach na osiedlu W. Wi-
tosa pojawiły się kolejne bud-
ki lęgowe dla ptaków. Są one 
przeznaczone dla muchołów-
ki, wróbli, czubatki, modraszki.

Budki lęgowe to kolejna inicja-
tywa podejmowana przez mia-
sto w trosce o środowisko na-
turalne. W ubiegłym roku dba-
jąc o zieleń, wysiano kilka łąk 
kwietnych, postawiono dom-
ki dla jeży oraz owadów. W 
poprzednich latach umiejsco-
wiono 20 budek lęgowych, któ-
re są już zasiedlone przez pta-
ki, dlatego z inicjatywy radne-
go Kazimierza Mokwy zamon-
towano kolejnych 30. Przed-
nia część budki jest wyjmo-
wana tak, aby jesienią można 
było ją wyczyścić. Inwentary-
zacją oraz czyszczeniem budek 
zajął się tczewianin Artur Mi-
kołajski, były pracownik Par-
ku Krajobrazowego, pasjonat 
ornitologii.

Defi cyt miejsc do gniazdowa-
nia sprawia, iż ptaków jest co-
raz mniej, zatem dzięki bud-
kom lęgowym, tworzymy bez-
pieczną możliwość osiedla-
nia się, bez ryzyka utracenia 
jaj czy piskląt. Ptaki są bardzo 
pożyteczne, gdyż zjadają dużą 
ilość owadów, które są częsty-
mi  szkodnikami roślin ogro-
dowych, a także kleszcze. Wie-
szanie budek ma na celu ochro-
nę gatunkową, a także sprzyja 
bioróżnorodności. Zachęca-
my mieszkańców do tworzenia 
kryjówek dla ptaków w ogro-
dach oraz na działkach.

Martyna Link

Kolejne budki lęgowe 
na Górkach

Fo
t. M

ar
ty

na
 Li

nk
9.  Raport z realiza-

cji Gminnego Pro-
gramu Profi lakty-
ki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii 
za 2021rok.

10.  Sprawozdanie 
za 2021 rok z reali-
zacji Miejskiego Pro-
gramu Wspiera-
nia Rodziny na lata 
2021-2023.

11.  Informacja z realiza-
cji zadań statutowych 
realizowanych przez 
TCSiR w 2021 r.

12.  Informacja z reali-
zacji zadań statuto-
wych realizowanych 
przez MBP, CKiS 
oraz Fabrykę Sztuk 
w 2021 r.

13.  Podjęcie uchwał 
w sprawie:

13.1. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie ustale-
nia opłat za korzy-
stanie z parkingów 
stanowiących wła-
sność Gminy Miej-
skiej Tczew zlokali-
zowanych poza pasa-
mi drogowymi dróg 
publicznych,

13.2. ustalenia strefy płat-
nego parkowania 
na drogach publicz-
nych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Tczew 
oraz ustalenia wyso-
kości stawek opłat 
za postój, wysoko-
ści opłaty dodatko-
wej i sposobu ich 
pobierania,

13.3. przyjęcia progra-
mu opieki nad zwie-
rzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania 
bezdomności zwie-
rząt na terenie Gmi-
ny Miejskiej Tczew 
w 2022 r.

13.4.  ekwiwalentu pie-
niężnego dla stra-
żaków ratowników 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tczewie,

13.5.  przyjęcia programu 
osłonowego „Korpus 

Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022,

13.6. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie ustale-
nia szczegółowych 
zasad przyznawania 
i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze,

13.7. zatwierdzenia Gmin-
nego Programu Pro-
fi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów 
Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Nar-
komanii w mieście 
Tczewie na rok 2022,

13.8. przyznania dotacji 
na prace konserwa-
torskie, restaurator-
skie i roboty budow-
lane przy zabytkach 
wpisanych do reje-
stru, znajdujących 
się na terenie admi-
nistracyjnym miasta 
Tczewa,

13.9. zatwierdzenia wnio-
sku o wsparcie ze 
środków Rządowe-
go Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa 
na sfi nansowanie ob-
jęcia udziałów w ist-
niejącym Towarzy-
stwie Budownictwa 
Społecznego z siedzi-
bą w Tczewie,

13.10. zmian w budże-
cie miasta Tczewa 
na 2022 r.,

13.11. zmian Wieloletniej 
Prognozy Finanso-
wej miasta Tczewa 
na lata 2022-2035,

13.12. wyrażenia zgo-
dy na likwidację 
„czerwonej gwiaz-
dy” jako symbolu 
totalitaryzmu

13.13. umieszczonego 
na obelisku przy 
ulicy 30 Stycznia 
w Tczewie.

14.  Zgłaszanie inter-
pelacji, zapytań 
i wniosków.

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

XLII sesja Rady Miejskiej
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W styczniu tego roku 
r o z p o c z ę ł a  s i ę 
pierwsza edycja pro-

gramu „zamiany za remont”, 
realizowana przez Tczewskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.

Oferta Urzędu Miasta skie-
rowana jest do obecnych na-
jemców lokal i  wchodzą-
cych w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy Miejskiej 
Tczew, którzy chcą poprawić 
swoje warunki mieszkalne, 
a w szczególności tych, któ-
rym od czasu przydziału lo-
kalu powiększyła się rodzina 
oraz tym zamieszkującym w lo-
kalach o niższym standardzie 
(np. bez łazienki). Program za-
kłada, że osoby zainteresowane 
ofertą deklarują wykonanie re-
montu lokalu we własnym za-
kresie i na własny koszt. Należy 
jednak pamiętać, że nie każdy 
może wziąć udział w tym pro-
gramie, należy spełnić pewne 
kryteria, z których najważniej-

Program „zamiany za remont”  
dla najemców lokali komunalnych

sze to: brak zadłużenia i opła-
canie regularnie czynszu przez 
ostatnie 3 lata (w przypadku 
zamiany lokalu na większy) lub 
brak zadłużenia (w przypadku 
zamiany lokalu na mniejszy) 
oraz ograniczenie powierzchni 
mieszkalnej do 10 m2 na oso-
bę uprawnioną do zamieszki-
wania (zamieszkującą co naj-
mniej 3 lata). – Szczegółowe 
warunki, jakie należy spełniać 
ujęte są w uchwale Rady Miej-
skiej. Program jest więc nie-
jako zachętą dla tych, którzy 
będą płacić regularnie czynsz, 
nie będą posiadać zadłużenia 
i chcę polepszyć sobie warunki 
bytowe – tłumaczy Arkadiusz 
Woźniak, prezes Tczewskie-
go Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. – 
W tegorocznej ofercie najem-
com zaproponowano 13 loka-
li w różnych częściach Tczewa. 
Na liście są mieszkania na Sta-
rym Mieście, Nowym Mie-
ście, Czyżykowie oraz Sucho-
strzygach. W propozycji znaj-
dują się zarówno mieszkania 
o pow. ok. 60-70 m² przezna-
czone dla dużych gospodarstw 
domowych (5 osób i więcej), 

jak i lokale o pow. ok 20-40 
m² dla mniejszych rodzin lub 
osób, które zamieszkują same.

Lista objętych programem pu-
stostanów, wprowadzona w ży-
cie zarządzeniem Prezydenta 
Miasta, znajduje się na stronie 
internetowej Tczewskiego To-
warzystwa Budownictwa Spo-
łecznego: www.tbs.tczew.pl.

Zainteresowani znajdą tam 
podstawowe informacje o lo-
kalu,  m.in.  na temat po-
wierzchni użytkowej i miesz-
kalnej lokalu, usytuowania 
w budynku oraz wyposażeniea 
technicznego. Określony został 
również przewidywany zakres 
remontu oraz jego szacunko-
wy koszt. Więcej informacji 
na temat programu i oferowa-
nych lokali oraz ewentualnego 
spełnienia warunków zamiany 
można uzyskać pod numerem 
58 530 11 00 (wew. 239).

Do wszystkich osób kwalifiku-
jących się do udziału w Progra-
mie wysłane zostały informa-
cje o terminie ogłoszenia ofer-
ty i udostępnienia interaktyw-
nej listy lokali. Zainteresowani 
otrzymali najważniejsze infor-

macje dotyczące Oferty i udzia-
łu w programie, w tym termin 
złożenia dokumentów niezbęd-
nych do weryfikacji wniosków 
oraz termin uruchomienia Pu-
blicznej oferty najmu lokali 
i ogłoszenia jej wyników.

W pierwszej turze tej edycji 
programu złożono 3 wnioski, 
z których 2 rozpatrzono po-
zytywnie. Na najemców wciąż 
czeka 11 lokali dostępnych 
w kolejnych turach.

Wkrótce rozpocznie się dru-
ga tura programu. Na tabli-
cy ogłoszeniowej w siedzibie 
TTBS oraz na jej stronie in-
ternetowej i Facebooku pojawi 
się ogłoszenie zawierające ter-
miny, w których możliwe bę-
dzie dokonanie oględzin ofe-
rowanych lokali, oraz terminy 
na złożenie wniosków.

Jest to pierwsza edycja progra-
mu „zamiany za remont”. Li-
czymy na to, że program znaj-
dzie zainteresowanie wśród 
najemców. Chcielibyśmy jed-
nocześnie tak przygotować 
ofertę na kolejne edycje, aby 
trafiła w potrzeby jak najwięk-
szej liczby najemców.

spiracji kontynuującej działal-
ność Armii Krajowej. Zajęcie 

Polski przez Związek Radziec-
ki, a następnie włączenie czę-

Kwiaty w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

1 marca, w Dniu Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych 
pod Pomnikiem Ofiar Sta-

linizmu zostały złożone kwia-
ty i zapalone znicze.

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych upamiętnia 
bohaterów antykomunistycz-
nego podziemia, walczących 
o wolną Polską z bronią w ręku 
ale także w inny sposób. Data 
1 marca nie jest przypadkowa, 
tego dnia zostali zamordowani 
przywódcy Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, kierownictwo 
ostatniej ogólnopolskiej kon-

ści ziem wschodnich do ZSRR 
spowodowało kontynuowanie 
walk przez część żołnierzy. Po-
wojenna konspiracja stanowi-
ła najliczniejszą masową formę 
oporu społeczeństwa polskiego 
wobec narzuconej władzy.

Pod Pomnikiem Ofiar Sta-
linizmu, w Parku Miejskim, 
kwiaty i znicze złożyli prezy-
dent Tczewa Mirosław Pobłoc-
ki, wicestarosta tczewski An-
drzej Flisik, komendant KPP 
w Tczewie – insp. Marcin Ma-
linowski oraz przedstawiciele 
Konwentu Organizacji Komba-
tanckich Powiatu Tczewskiego, 
mieszkańcy.

Małgorzata Mykowska

Tczewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zakończyła się X jubile-
uszowa edycja konkur-
su „Przedsiębiorca roku 

2021” – nagrody przyznawane 
są corocznie przez prezyden-
ta Tczewa przedsiębiorcom 
wyróżniającym się na tczew-
skim rynku.

Rozstrzygnięcie kolejnej edy-
cji konkursu odbyło się 7 mar-
ca w Urzędzie Miejskim. Ze 
względu na trudną sytuację 
na Ukrainie, w spotkaniu nie 
wziął udziału Bogdan Bonda-
riew – jeden z laureatów.

Nagrodzeni zostali przedsię-
biorcy w kilku kategoriach, 
mikro oraz małe przedsię-
biorstwa, a także debiut roku, 
inwestycja i inwestor roku. 
Pod uwagę braliśmy następu-
jące kryteria: solidność i jakość 
poparte dobrą opinią klientów, 
dbanie o zachowanie tradycji 
rzemieślniczej, kupieckiej etc., 
posiadanie innych znaczących 
wyróżnień lub/i odnoszenie 
innych sukcesów o charakte-
rze gospodarczym, zaangażo-
wanie w sprawy miasta, CSR 
– społeczna odpowiedzialność 
biznesu, dbałość o środowisko 
naturalne, wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii lub 
prowadzenie gospodarki obie-
gu zamkniętego.

KAWIARNIA-CUKIERNIA 
„MARYSIEŃKA” 
ZBIGNIEW MUSZYŃSKI
Przedsiębiorca roku 
w kategorii debiut roku

Już prawie od trzech lat 
na tczewskim rynku przy ul. 
Jarosława Dąbrowskiego 21 
funkcjonuje kawiarnia „Mary-
sieńka”, która wita wszystkich 
przechodniów w drodze na ry-
nek oraz angażuje się w posze-
rzenie oferty gastronomicznej 
w rewitalizowanej starówce. 
W uznaniu za wkład w rozwój 
Starego Miasta i wieloletnią 
działalność na terenie starówki 

prowadzonej od 1988 r. dzia-
łalności gospodarczej.

AUTO SERWIS TOMASZ WASZYŃSKI
Przedsiębiorca roku 
w kategorii mikroprzedsiębiorca 

W uznaniu za kontynuowanie 
rzemieślniczej tradycji rodzin-
nej po Tadeuszu Waszyńskim 
(od 1999 r.) przy ul. Świętopeł-
ka 4 oraz wkład w rozwój Ce-
chu Rzemiosł Różnych i kształ-
cenie kolejnych pokoleń mło-
dych pracowników.

SALON ROWEROWY 
BOGDAN BONDARIEW

Przedsiębiorca roku 
w kategorii mikroprzedsiębiorca

W uznaniu za bardzo duży 
wkład w promocję polityki ro-
werowej miasta oraz zaangażo-
wanie w konkursie „Rowerem 
do pracy i innych inicjatywach 
rowerowych. A ponadto stałe 
podnoszenie jakości oferowa-
nych usług dla mieszkańców 
miasta oraz promocję w kraju 
i za granicą.

JK COMPANY JAKUB KUKUŁA

Przedsiębiorca roku w kategorii 
małe i średnie przedsiębiorstwa

W uznaniu za stały rozwój fi r-
my i marki „Kukuła Healthy 
Food” na terenie całego kra-
ju, zaangażowanie w sprawy 
społeczne i ochronę środowi-
ska naturalnego poprzez pro-
mocję zdrowego trybu życia 
(zero waste).

BUD INVEST SP. Z O.O.
Przedsiębiorca roku w kategorii 
Inwestycja/Inwestor roku 

W uznaniu za stały rozwoju 
marki „Bud Invest” w kraju jak 
i za granicą. Nowe inwestycje 
na terenie miasta, w tym roz-
budowę zakładu przy ul. Dwor-
cowej. Ponadto marka Bud-
-Invest stale podnosi jakość 
swoich usług oraz rozwija się 
na rynku odnawialnych źródeł 
energii i bardzo popularnego 
w ostatnich latach budownic-
twa modułowego.

Dziękujemy uczestnikom kon-
kursu, gratulujemy wszystkim 
tegorocznym laureatom, życząc 
dalszych sukcesów. Dziękujemy 
również kapitule konkursu oraz 
naszym partnerom: Cech Rze-
miosł Różnych w Tczewie, Re-
gionalnej Izbie Gospodarczej 
Pomorza o/Tczew oraz Pra-
codawcom Pomorza o/Tczew.

Prezydent Tczewa nagrodził 
przedsiębiorców

Krystian Jendrzejewski
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Jak zapisać się do konkursu? 
Wystarczy zarejestrować fir-
mę, a następnie pracowników 
(każdy robi to indywidualnie) 
na stronie www.roweremdo-
pracy.tczew.pl oraz zacząć ko-
rzystać z aplikacji STRAVA.

Od 14 marca na stronie inter-
netowej konkursu można reje-
strować firmy oraz pracowni-
ków. Jeżeli ktoś nie zdążył to 
nie szkodzi. Dołączyć do kon-
kursu można przez cały czas 
jego trwania tj. od 21 marca 
do 30 października br.

Pierwszy krokiem do udzia-
łu w konkursie jest rejestra-
cja firmy na stronie konkur-
su. Koordynator, wyznaczo-
ny przez pracodawcę, gene-
ruje indywidualny kod, któ-
ry pozwoli na identyfikację 
pracownika z jego zakładem 
pracy. Osoby zainteresowa-
ne dojeżdżaniem w ramach 
Rowerem do Pracy ściągają 
aplikację STRAVA a następ-
nie łączą konto z konkursem 
i przechodzą do uzupełnie-
nia danych.

W szóstej edycji konkursu tak 
jak w zeszłych latach przelicza-
my wykonane przejazdy i prze-
jechane kilometry na punkty, 
a uczestnicy za zdobyte punkty 
będą mogli kupować nagrody 

w specjalnym sklepie znajdu-
jącym się w profilu użytkowni-
ka na stronie www.rowerem-
dopracy.tczew.pl. Obecnie je-
steśmy na etapie pozyskiwania 
sponsorów na nagrody. Chcesz 
z nami zmieniać miasto? Za-
praszamy wszystkie chętne fir-
my do współpracy.

Zasady przyznawania punktów 
będą następujące:

›› za każdy dojazd lub wy-
jazd z przypisanego użyt-
kownikowi miejsca pra-
cy (np. obszar na mapie 
o promieniu 300 m)  
– 50 punktów;

›› za każdy przejechany ro-
werem kilometr – 1 punkt.

Premię punktową za przejazd 
do i z pracy użytkownik może 
otrzymać max. 2 razy dziennie 
w 5 dowolnych dniach w ty-
godniu. Za każdy inny prze-
jazd czyli nie dotyczący do-
jazdu i powrotu z pracy punk-
ty będą przyznawane w nastę-
pujący sposób:

›› za każdy przejazd 
– 5 punktów;

›› za każdy przejechany ro-
werem kilometr – 1 punkt.

Ponadto każdy z uczestni-
ków konkursu, który odbędzie 

min. sześć przejazdów rowero-
wych do/z pracy w danym ty-
godniu, nabywa prawo do „ty-
godniowej premii za aktywno-
ść” w wysokości 200 punktów.

Tak jak rok temu tak i w tej 
edycji konkursu dopuszcza-
my również przejazdy rekre-
acyjne jakie uczestnicy będą 
wykonywać przed i po pra-
cy oraz w weekendy. Zależy 
nam na mieście rowerowym 
bez korków więc premiowa-
nie jazdy na rowerze po pracy 
również jest istotne.

Zeszłoroczna 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). Dzięki konkurso-
wi zaoszczędziliśmy 90 000 kg 
CO2! Obserwując duże zaan-
gażowanie uczestników, wie-
rzymy, że w edycji 2022 bę-
dzie podobnie, a nawet lepiej!

Konkurs „Rowerem do Pracy” 
jest dla nas jednym z narzędzi 
do zmiany zachowań transpor-
towych mieszkańców naszego 
miasta. Liczymy na Państwa 
aktywny udział we wprowa-
dzaniu tej zmiany.

Konkurs „Rowerem do pracy” po raz szósty
Grzegorz Pawlikowski

Samodzielne stanowisko
ds. polityki rowerowej

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

Ruszyła szósta edycja 
konkursu „Rowerem do 
Pracy”. Konkurs ma na 
celu promocję roweru 

jako codziennego środka 
transportu. Pracownicy 

zatrudnieni w firmach  
z siedzibą i/lub oddziałami 

na terenie Tczewa mają 
szansę zawalczyć o lepszą 

kondycję, świeższe powie-
trze i miasto bez korków. 

Czemu warto zapisać firmę  
do konkursu i promować jazdę 
rowerem do pracy?

›› Korzyści prozdrowotne  
i społeczne

Jazda rowerem poprawia kondycję 
fizyczną, sylwetkę oraz stan zdrowia. 
Pracownicy dojeżdżający rowerem  
do pracy mniej chorują, są szczęśliwsi 
i odstresowani.

›› Niższe koszty i oszczędność 
czasu

Wybierając rower omijasz korki,  
nie masz problemów z parkowaniem, 
oszczędzasz czas i pieniądze.

›› Pozytywny wpływ na PR i CSR

Firma może pochwalić się wkładem 
w ochronę klimatu oraz cieszyć się 
wizerunkiem nowoczesnego  
i dbającego o personel pracodawcy.

REGULAMIN

›› roweremdopracy.tczew.pl
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Przewieziono 1 osobę z upoje-
niem alkoholowym – do ogrze-
walni w Tczewie.

Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Su-
chostrzygi i Bajkowym podję-
li 48 interwencji własnych oraz 
1 zleconą (przez administracje 
i mieszkańców osiedli, dyżur-
nych SM), nałożyli 4 manda-
ty karne na łączną kwotę 850 
zł, wystawili 24 wezwania dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych, 7 osób pouczyli.

Na Osiedlu Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi podję-
li 24 interwencje własne oraz 
34 zlecone, nałożyli 2 manda-
ty karne na łączną kwotę 200 
zł, wystawili 26 wezwań dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych, 5 osób pouczyli.

Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi podję-
li 156 interwencji własnych 
oraz 5 zleconych, wystawili 
2 wezwania dla sprawców wy-
kroczeń drogowych, 11 osób 
pouczyli.

Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porząd-
kowych, spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, wy-
kroczeń drogowych.

Do Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie przekazano na-
grania z monitoringu miejskie-
go: oszustwo (4 lutego), koli-
zje drogowe (5, 7, 16, 22 lute-
go), kradzież pojazdu (7 lute-
go), kradzież z włamaniem (9, 
16 lutego), uszkodzenie mienia 
komunalnego (21 lutego), oszu-
stwo internetowe (28 lutego).

Przeprowadzono 10 interwen-
cji dotyczących egzekwowania 
od właścicieli psów niezgodne-
go z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprzątania 
po nich. Nałożono 3 manda-
ty na łączną kwotę 700 zł, po-
uczono jedną osobę.

Od Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych otrzymaliśmy 
ok. 300 tys. maseczek, które 
można było odbierać w wy-
znaczonych punktach na te-
renie miasta. W lutym straż 
miejska rozwoziła masecz-
ki do domków jednorodzin-
nych, ponadto maseczki zo-
stały dostarczone do samorzą-
dowych szkół podstawowych, 
Przedszkola nr 8, Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Centrum Kultury i Sztu-
ki oraz Tczewskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. Spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkanio-
we oraz TTBS mogły odebrać 
maseczki z komendy Straży 
Miejskiej przy pl. Piłsudskie-
go. Uruchomione zostały rów-
nież mobilne punkty (przy Ga-
lerii Kociewskiej oraz na Man-
hattanie), które obsługiwali 
strażnicy miejscy oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna.

Straż Miejska w lutym

Blisko 300 tys. zł na stypendia szkolne w 2021 r.

Od 2005 r. miasto Tczew 
realizuje pomoc socjal-
ną dla uczniów z rodzin 

o najniższych dochodach. Sty-
pendia szkolne o charakterze 
socjalnym przysługują tym 
uczniom, u których miesięcz-
ny dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kryterium do-
chodowego, czyli 528 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 
ma na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych i umoż-
liwienie im lepszego startu 
w dorosłe życie. Celem tych 
działań jest także zapobieganie 
segregacji uczniów ze względu 
na sytuację materialną oraz 

stworzenie im możliwości rów-
nego uczestnictwa w życiu spo-
łeczności szkolnej. Udzielenie 
uczniowi pomocy w odpowied-
niej formie (właściwych zajęć 
wyrównawczych, edukacyj-
nych, terapeutycznych, zaspo-
kojenie specyfi cznych potrzeb 
wynikających z procesu eduka-
cji jak np. „zielona szkoła” lub 
wycieczka szkolna, czy pomocy 
rzeczowej) jest uwarunkowane 
jego rzeczywistymi potrzebami 
edukacyjnymi, a nie potrzeba-
mi socjalnymi. Dzięki takim 
działaniom dzieci znajdujące 
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej mają takie same szanse 

na zdobycie dobrego wykształ-
cenia jak pozostali uczniowie.

Łącznie w roku 2021 wyda-
no 559 decyzji na stypendia 
szkolne o charakterze socjal-
nym, w tym 420 dla uczniów 
szkół podstawowych i 139 dla 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych oraz innych placó-
wek (np. ośrodków rewali-
dacyjno-wychowawczych). 
Ponadto wydano 7 decyzji 
o przyznaniu zasiłku szkol-
nego. Na ten cel przekaza-
no 286 646,75 tys. zł, w tym 
229 317,40 to kwota dota-
cji, 57 329,35 to środki wła-
sne gminy.

Dla porównania, od stycznia do 
grudnia 2020 r. na stypendia 
szkolne o charakterze socjalnym 
przeznaczono 363 935,56 zł.

Miesięczna wysokość stypen-
dium, w zależności od docho-
dów w rodzinie, w okresie od 
stycznia do czerwca 2021roku 
wynosiła od 105 zł do 125 zł, 
natomiast od września do 
grudnia 2021 roku wynosiła 
od 115 zł do 135 zł.

Przyznane środki były wyko-
rzystywane najczęściej na za-
kup sprzętów komputerowych, 
udział w pozalekcyjnych zaję-
ciach sportowych, naukę języ-
ków obcych.

W lutym tczewska Straż 
Miejska odnotowała 488 

interwencji, w tym 246 zgło-
szonych przez mieszkańców 

i przedstawicieli instytucji, 
242  – pozostałe, w tym 

zgłoszone przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 

w Tczewie i interwencje 
własne strażników.

Straż Miejska w Tczewie
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Tczewskie instytucje kultury zapraszają 
dzieci i młodzież z Ukrainy

M iejska Biblioteka Pu-
bliczna, Fabryka Sztuk 
oraz Centrum Kultu-

ry i Sztuki przygotowały dla 
dzieci i młodzieży przybyłych 
do Tczewa z Ukrainy interesu-
jące zajęcia. Poprowadzą spo-
tkania, które poprzez wspólną 
zabawę i aktywność pozwolą 
im chociaż na chwilę oderwać 
się od traumy, którą przeszły.

Osoby zainteresowane mogą 
skontaktować się bezpośred-
nio z instytucjami, które po-
informują szczegółowo o swo-
jej ofercie:

BIBLIOTEKA
kontakt: Klaudia Szamp 
(+48) 506 910 023 
k.szamp@biblioteka.tczew.pl 
biblioteka.tczew.pl

FABRYKA SZTUK
(+48) 607 471 550 
m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl 
new.fabrykasztuk.tczew.pl

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
kontakt: Anna Kruszyńska 
(+48) 535 263 757 

akruszynska@ckis.tczew.pl
ckis.pl

Tczewskie instytucje kultury 
zapraszają dzieci i młodzież 
z Ukrainy na:

zajęcia literacko-plastyczne

›› Poniedziałek godzina 12.30-13.30 

Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4
›› Wtorek godzina 12.30-13.30 

Biblioteka, ul. Wyzwolenia 1
›› Środa godzina 12.30-13.30 

Biblioteka, ul. Konarskiego 15
›› Czwartek godzina 12.30-13.30 

Biblioteka, ul. Jagiełły 8
›› Piątek godzina 12.30-13.30 

Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4
zajęcia z klockami
›› Sobota, godzina 15.30 – 17.00 

Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

Zajęcia w świetlicy komputerowej
›› Poniedziałek, godzina 16.00-18.00 

Centrum Kultury i Sztuki  
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10

›› Wtorek, godzina 16.0-18.00 
Centrum Kultury i Sztuki, 
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10

›› Środa, godzina 16.00-18.00 
Centrum Kultury i Sztuki  
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10

›› Czwartek, godzina 16.00-18.00 
Centrum Kultury i Sztuki,  
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10

›› Piątek, godzina 16.00-18.00 
Centrum Kultury i Sztuki,  
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 10

Zwiedzanie wystaw
›› Poniedziałek-piątek,  

godz. 8.00-18.00
›› Sobota, niedziela, święta  

godz. 10.00-16.00 
Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4

Udział we wszystkich przed-
sięwzięciach jest bezpłatny.Zajęcia w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Czyżykowie

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej funkcjonują dwa 
numery telefonów, pod który-
mi można zasięgnć informacji, 
gdzie Ukraińcy przybywający 
do Tczewa mogą uzyskać nie-
zbędną pomoc:

698 765 519 – od 7.00 do 18.00
698 765 659 – całodobowy.

Można tam zasięgnąć informa-
cji m.in. na temat zakwatero-
wania, wyżywienia, tłumacza, 
pomocy prawnej, psycholo-
gicznej, medycznej.

Kontakt mailowy:
›› ukraina@tczew.pl

Sklep społeczny
na Manhattanie

Od 11 marca na targowi-
sku Manhattan (ul. Żwirki 
40) miasto uruchomiło sklep 
społeczny z produktami dla 
uchodźców z Ukrainy. Uchodź-
cy mogą się tam zaopatrywać 
w odzież, środki higienicz-
ne, środki czystości, zabawki 
dla dzieci itp. Sklep jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-17.00, a w sobo-
ty w godz. 10.00-14.00. Pomoc 

przeznaczona jest wyłącznie 
dla uchodźców z Ukrainy, któ-
rzy przekroczyli granicę po 24 
lutego br. 

Działalność sklepu koordynu-
je Urząd Miejski w Tczewie 
przy współpracy m.in. MOPS, 
PKPS, TUTW.

Pomoc żywnościowa
Pomoc żywnościowa dla Ukra-
ińców jest wydawana codzien-
nie (od poniedziałku do piąt-
ku) przy ul. 1 Maja 10, w godz. 
12.00-14.00 przez Zarząd 
Miejskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej.

Tczew solidarny z Ukrainą
24 lutego wybuchła wojna 

na Ukrainie. Wobec rosyjskiej 
agresji wielu mieszkańców 

opuściło swój kraj poszukując 
pomocy i schronienia 

w naszym kraju. Mieszkańcy 
Tczewa przyjęli uchodźców 

serdecznie oferując im 
wszelką możliwą pomoc. 

 – Dziękuję mieszkańcom Tczewa 
za wszelką pomoc okazywaną 

uchodźcom z Ukrainy. To przede 
wszystkim dzięki osobom prywatnym 

i lokalnym przedsiębiorcom – do 
punktu przyjmowania darów i do 

sklepu społecznego dostarczane są 
ciągle nowe produkty. Wielu miesz-

kańców przyjęło uchodźców pod swój 
dach oferując im schronienie i pomoc. 

Ta pomoc bytowa – zapewnienie 
schronienia, posiłków, świadczeń 
socjalnych, opieki zdrowotnej jest 

najistotniejsza, ale ważne są także 
gesty solidarności – w południe, 

oprócz hejnału Tczewa, z wieży 
ratusza wybrzmiewa hymn Ukrainy, 

Na Urzędzie Miejskim i na budynkach 
miejskich jednostek, oprócz polskich 

fl ag, wywiesiliśmy ukraińskie, 
amfi bia na pl. Patriotów została 

okryta ukraińską fl agą. Tymi gestami 
chcemy pokazać nasz sprzeciw 

wobec rosyjskiej agresji i solidarność 
z narodem ukraińskim. Chciałbym, 
aby uchodźcy czuli się u nas dobrze 

i przede wszystkim bezpiecznie.

MIROSŁAW POBŁOCKI
PREZYDENT TCZEWA

Do punktu przy ul. Czatkowskiej napływają dary od tczewian, m.in. od Parkrun Tczew

W prowadzeniu sklepu społecznego pomagają wolontariusze
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Amfi bia przykryta fl agą Ukrainy
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Do punktu przy ul. Czatkowskiej napływają dary od tczewian, m.in. od Parkrun Tczew

KOMUNIKAT MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tczewie (dalej MOPS) realizuje 
zadania wynikające z ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (dalej: 
specustawy).

Ze wsparcia skorzystać mogą obywa-
tele Ukrainy, którzy wjechali legalnie 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 
2022 r. bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi na terytorium tego 
państwa oraz obywateli Ukrainy 
posiadających Kartę Polaka, którzy 
wraz z najbliższą rodziną z powodu 
tych działań przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie 
kierowane jest również do osób 
nieposiadających obywatelstwa 
ukraińskiego będących małżonkami 
obywatela Ukrainy, o ile przybyły 
one na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić 
się do siedziby MOPS,  
przy ul. 1 Maja 8 w celu rejestracji 
pozwalającej na uzyskanie vouchera 
na nieodpłatne wykonanie 
fotografii na potrzeby nadania 
numeru PESEL. Ponadto, po uzy-
skaniu numeru PESEL w Wydziale 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
w Tczewie, osoby uprawnione mogą 
ubiegać się w MOPS o jednorazowe 
świadczenie pieniężne w wysoko-
ści 300 zł na osobę.

Osoby objęte działaniem specustawy 
mogą ponadto ubiegać się w MOPS 
o świadczenia rodzinne, na zasa-
dach określonych w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych, z wyłączeniem 
warunku posiadania karty pobytu 
z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. 
Szczegółowe zasady ubiegania się 
o świadczenia rodzinne dostępne 
są w informatorze dostępnym 
pod adresem: www.gov.pl/web/
rodzina/material-informacyjny-o-
-zasadach-przyznawania-swiad-
czen-rodzinnych-obywatelom-ukra-
iny-przybywajacym-na-terytorium-
-polski-w-zwiazku-z-toczacymi-sie-
dzialaniami-wojennymi

W pierwszych dniach wojny w Tczewie odbyła się manifestacja solidarności z Ukrainą

Punkt przyjmowania 
darów

Na terenie Zakładu Usług Ko-
munalnych (ul. Czatkowska 
2E) działa punkt przyjmowa-
nia darów.

Punkt jest czynny:
›› od poniedziałku do piątku 

w godz. 12.00-18.00
›› w soboty w godz. 10.00-15.00.

W tej chwili bardzo potrzeb-
na jest pomoc żywnościowa 
– żywność o długim termi-
nie przydatności do spożycia, 
która nie musi być przecho-
wywana w lodówce (makaro-
ny, kasze, ryż, dania obiadowe 
w słoikach, zupy instant, sosy 
do makaronów, konserwy itp. 
Dary można dostarczać rów-
nież do sklepu społecznego 
przy ul. Żwirki 40.

Szkoły podstawowe
Gmina Miejska Tczew jest or-
ganem prowadzącym dla 9 
szkół podstawowych i 1 przed-
szkola. Jesteśmy w stanie przy-
jąć ok 600 uczniów z Ukrainy.

Dzieci i młodzież z Ukrainy 
w wieku obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki (7-18 lat) są 
przyjmowane do publicznych 
szkół oraz obejmowane opie-
ką i nauczaniem na warun-
kach takich jak obywatele pol-
scy. W celu zapisania dziecka 
do szkoły należy złożyć wnio-
sek do dyrektora szkoły. 

Ukraińskie dzieci otrzymują 
w szkołach obiady. Kilka pla-
cówek uruchomiło już naukę 
języka polskiego dla nowych 
uczniów i ich rodziców. W każ-
dej szkole zatrudnieni są peda-

godzy i psychologowie, którzy 
mogą udzielić stosownej po-
mocy uczniom z Ukrainy.

Zajęcia dla dzieci
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Fabryka Sztuk, Centrum Kul-
tury i Sztuki organizują zaję-
cia animacyjne, warsztaty itp. 
dla dzieci ukraińskich. Bilety 
na basen przekazało Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekre-
acji. Tczewskie świetlice środo-
wiskowe i kluby młodzieżowe 
przygotowały ponad 70 miejsc 
dla dzieci z Ukrainy.

Kontakt w sprawie udziału 
dzieci i młodzieży z Ukrainy 
w zajęciach prowadzonych 
w świetlicach środowiskowych:

Wydział Spraw Społecznych 
58 77 59 348
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Do tczewskich szkół trafiają uczniowie z Ukrainy – w SP 10 przywitał ich 
wiceprezydent Adam Burczyk
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Wybieramy przedszkole dla dziecka
Wydział Edukacji UM

tel. 58 77 59 370

Jak co roku o tej porze 
rodzice i opiekunowie naj-

młodszych tczewian muszą 
podjąć decyzję o wyborze 

odpowiedniego przedszkola. 
Mamy nadzieję, że poniższe 

zestawienie pomoże w 
podjęciu decyzji.

Na terenie miasta działa 
27 przedszkoli i 3 punkty 
przedszkolne, w których 

oferowana jest podstawowa 
opieka i wyżywienie, a 

ponadto urozmaicone zajęcia 
dodatkowe i nauka języków 

obcych. 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ul. Jodłowa 6
58 531 68 11
sekretariat@osiem.tczew.pl
osiem.tczew.pl
dyrektor: Jolanta Jank

›› godziny otwarcia: 6.00-17.00
›› liczba miejsc: 190
›› liczba grup: 8
›› odpłatność: podstawa 

programowa – 4 zł (1 dzień)
wyżywienie – 7 zł dziennie

oferta zajęć (w opła-
cie): język angielski, tań-
ce, rytmika, pierwsza pomoc 
przedmedyczna

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ul. Kaszubska 17
58 531 54 76

przedszkolesm@wp.pl
przedszkolesiostrtczew.pl
dyrektor: s. Cecylia Blamowska

›› godziny otwarcia: 6.00-16.30
›› liczba miejsc: 150
›› liczba grup: 6

›› odpłatność: opłata za każdą 
godzinę powyżej 5 godzin 
bezpłatnych – 1 zł
wyżywienie – 12 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, plastyka, umu-
zykalnienie, rytmika, śpiew, 
tańce, dla starszych grup za-
jęcia komputerowe, sporto-
we, matematyczno-humani-
styczne oraz rękodzieło

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: teatrzyk i kon-
cert artystyczno-muzyczny 
(raz w miesiącu)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„CHATKA PUCHATKA”

ul. Orkana 1
58 531 03 09
chpuchatka@gmail.com
facebook.com/chatkapuchatka.tczew
dyrektor: Róża Laskowska

›› godziny otwarcia: 6.00-17.00
›› liczba miejsc: 125

›› liczba grup: 5
›› odpłatność: ok. 300 zł

oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, religia (star-
sze grupy), rytmika, pierw-
sza pomoc przedmedyczna, 
majsterkowanie, lego – kre-
atywne budowanie, bajki i te-
atrzyki on-line (w miarę lu-
zowowania obostrzeń będą 
odbywać się stacjonarnie)

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„JODEŁKA”

ul. Jedności Narodu 26
58 531 52 72
sekretariat@jodelka.com.pl
jodelka.com.pl
dyrektor: Weronika Jodłowska

›› godziny otwarcia: 5.45-16.30
›› liczba miejsc: 150
›› liczba grup: 6
›› odpłatność: 300 zł

z wyżywieniem

oferta zajęć (w opłacie): 
logopeda, tańce z rytmiką, 
gimnastyka, język angielski, 
teatrzyki, koncerty, warsztaty 
plastyczne

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate, kre-
atywne lego

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„SIEDEM DARÓW”

ul. Kościuszki 18
58 777 68 08
ewatczew@interia.pl
dyrektor: Ewa Sadokierska

›› godziny otwarcia: 6.00-17.00
›› liczba miejsc: 175
›› liczba grup: 7

›› odpłatność: 290-360 zł
(w zależności od ilości dni
w miesiącu)

oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, rytmika, za-
jęcia rekreacyjno-sportowe 
z elementami karate, warsz-
taty plastyczne, teatralne, ku-
linarne, nauka jazdy na ro-
werze i przepisów o ruchu 
drogowym (ścieżka rowero-
wa w przedszkolnym ogro-
dzie), edukacja fi lmowa 
w przedszkolnej sali kinowej, 
logopeda

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„CZWÓRECZKA”

ul. Saperska 7
58 531 44 79
malgorzataczworeczka@gmail.com
dyrektor: Małgorzata Gudzińska
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›› godziny otwarcia: 6.00-16.45
›› liczba miejsc: 125
›› liczba grup: 5
›› odpłatność: 350 zł (9 zł dzienna 

stawka żywieniowa)

oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, rytmika, tera-
pia logopedyczna, Akademia 
Bystrzaków – zajęcia che-
miczne, przedstawienia te-
atralne, spotkania muzyczne

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate, pił-
ka nożna, nauka szycia, kre-
atywne lego

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„MUSZELKA”

ul. Pionierów 7 
58 531 75 41
muszelka-10@wp.pl 
muszelka-tczew.pl
dyrektor: Alina Walkowska

›› godz. otwarcia: 5.45-16.45
›› liczba miejsc: 100
›› liczba grup: 4
›› odpłatność: 340 zł 

wyżywienie – 10 zł dziennie

oferta zajęć w opłacie: ję-
zyk angielski, rytmika, reli-
gia (dla chętnych 6-latków), 
terapia logopedyczna dla 5 – 
i 6-latków, pierwsza pomoc 
przedmedyczna dla 6-latków

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate, taniec, 
piłka nożna, kreatywne lego, 

warsztaty laboratoryjne 
– świat eksperymentów

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„AKADEMIA KRASNOLUDKÓW”

ul. Zielona 5 
58 531 03 91
kontakt@krasnoludki-tczew.pl 
facebook.com/
Przedszkole-Niepubliczne-
Akademia-
Krasnoludków-314391699129685
dyrektor: Ewa Górecka

›› godziny otwarcia: 6.30-17.00
›› liczba miejsc: 83
›› liczba grup: 3
›› odpłatność: 350 zł 

wyżywienie – 10 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): 
opieka logopedyczna, gim-
nastyka buzi i języka, odi-
mienna nauka czytania Ireny 
Majchrzak, język angielski, 
dziecięca matematyka i na-
uka programowania, zajęcia 
przyrodniczo-geograficzne, 
plastyczno-techniczne, eko-
logiczne, spotkania z teatrem 
i muzyką klasyczną, zaję-
cia umuzykalniające, tanecz-
no – rytmiczne, relaksacyj-
ne i ruchowe zapobiegające 
wadom postawy, nauka gry 
na instrumentach perkusyj-
nych, eksperymenty fizyczno-
-przyrodnicze, warsztaty ku-
linarne, imprezy okoliczno-
ściowe, wycieczki, religia dla 

6-latków, zajęcia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej i Fabry-
ce Sztuk

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„JARZĘBINKA”

ul. Jarzębinowa 4 
58 531 62 41
jarzebinka.tcz@gmail.com 
dyrektor: Janina Mroczkowska

›› godziny otwarcia: 5.30-17.00
›› liczba miejsc: 168
›› liczba grup: 6
›› odpłatność: 400 zł 

wyżywienie – 10 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski (codziennie), 
zajęcia muzyczne i plastycz-
ne, nauka tańca Stakato, 
gimnastyka profilaktyczno-
-korekcyjna (strasze grupy), 
zajęcia logopedyczne, warsz-
taty laboratoryjne – ekspery-
menty, plastyczne, muzycz-
ne, teatrzyki, wycieczki, wy-
stępy, koncerty

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: język angielski, 
taniec Stakato

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„FANTAZJA”

ul. Obrońców Tczewa 12 
792-900-175
npfantazja@gmail.com 
fantazjatczew.pl
dyrektor: Emilia Kloska

›› godziny otwarcia: 6.00-17.00
›› liczba miejsc: 30
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 480 zł

oferta zajęć (w opłacie): za-
jęcia programowe, gry i zaba-
wy dydaktyczne, język angiel-
ski (codziennie), język fran-
cuski, joga, rytmika, gimna-
styka, zajęcia artystyczne, 
profilaktyka logopedyczna, 
zajęcia cykliczne np. w Miej-
skiej Bibliotece Publicz-
nej i Fabryce Sztuk, teatrzy-
ki raz w miesiącu, wizyty cie-
kawych gości, wyjazdy inte-
gracyjne, wizyty w kinie i te-
atrze, wycieczki, piknik, zaję-
cia wakacyjne

W cenę czesnego wliczone 
są także wszystkie materia-
ły plastyczne dla dzieci oraz 
ubezpieczenie.

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: taniec, karate, 
logopedia indywidualna

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”

Chełmońskiego 1a 
888 24 00 22
przedszkole@ teczowe.edu.pl 
teczowe.edu.pl
dyrektor: Lidia Kwietniewska-Cabaj

›› godziny otwarcia: 6.30-17.00
›› liczba miejsc: 72
›› liczba grup: 3
›› odpłatność: 400 zł 

wyżywienie – 13 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): 
język angielski, język fran-
cuski, rytmika, gimnastyka 
ogólnorozwojowa, joga, na-
uka kodowania, zajęcia eko-
logiczno-przyrodniczo, zaję-
cia o emocjach, terapia ręki, 
terapia logopedyczna, opieka 
psychologa

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate, nauka 
pływania

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„TWOJA NIANIA”

ul. Grunwaldzka 6a 
692 961 446
biuro.twojaniania@gmail.com 
twojaniania.com.pl
dyrektor: Magdalena Hegele
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›› godziny otwarcia: 6.30-17.30
›› liczba miejsc: 60
›› liczba grup: 3

›› odpłatność: 400 zł,
wyżywienie – 13 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): 
piłka nożna, taniec, basen, 
język angielski, język hisz-
pański (zerówka), logopeda, 
nauka szycia

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: kreatywne lego, 
majsterkowanie

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„NIEBIESKIE MIGDAŁY”

ul. Grunwaldzka 9
505 039 024
przedszkole@niebieskiemigdaly.org.pl
niebieskiemigdaly.org.pl
dyrektor: Bogusława 
Szczęsna-Gorczyńska

›› godziny otwarcia: 6.30-16.30
›› liczba miejsc: 120
›› liczba grup: 4
›› odpłatność: 535 zł

(razem z wyżywieniem)

oferta zajęć (w opłacie): ję-
zyk angielski, zajęcia rucho-
we z elementami jogi, zaję-
cia umuzykalniające, korek-
cyjno-kompensacyjne, opie-
ka logopedyczna, spotkania 
z muzyką i teatrem

oferta zajęć dodatko-
wo opłacanych: karate, ta-
niec, karate, pierwsza pomoc 
przedmedyczna, warsztaty 
ceramiczne,majsterkowanie, 
kreatywne lego

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ARTYSTYCZNE „PAN SŁONIK”

al. Solidarności 13
517 832 177
biuro.panslonik@wp.pl
pan-slonik.pl

dyrektor: Alicja Kotlicka

›› godziny otwarcia: 6.30-17.00
›› liczba miejsc: 60
›› liczba grup: 2

›› odpłatność: 390 zł
wyżywienie – 9 zł dziennie
wpisowe – 250 zł

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, język rosyjski, zaję-
cia taneczne, plastyczne, lo-
gorytmika, kuchcikowo, zaba-

wy z literkami, zajęcia z robo-
tem – programowanie, udział 
w projektach

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: piłka nożna, ka-
rate, besen, ceramika, maj-
sterkowanie, kreatywne lego

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ARTYSTYCZNE „PAN SŁONIK 2”

ul. Jaworowa 1
517-832-177
biuro.panslonik@wp.pl
pan-slonik.pl
dyrektor: Alicja Kotlicka

›› godziny otwarcia: 6.30-17.00
›› liczba miejsc: 120
›› liczba grup: 4
›› odpłatność: 390 zł

wyżywienie – 9 zł dziennie
wpisowe – 250 zł

oferta zajęć (w opłacie): język 
angielski, język rosyjski, zaję-
cia taneczne, plastyczne, lo-
gorytmika, kuchcikowo, zaba-
wy z literkami, zajęcia z robo-
tem – programowanie, udział 
w projektach

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: piłka nożna, ka-
rate, besen, ceramika, maj-
sterkowanie, kreatywne lego

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„SŁONECZKO”

ul. Sadowa 2a
500 249 192
malgorzatakotlenga@wp.pl

dyrektor: Małgorzata Kotlenga

›› godziny otwarcia: 6.00-17.00
›› liczba miejsc: 30
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 300 zł

wyżywienie – 13 zł dziennie

oferta zajęć (w opłacie): 
zajęcia pedagogiczno-dy-
daktyczne, taneczno-rucho-
we, relaksacyjne (bajkotera-
pia, słuchowiska), rozwija-
jące motorykę, język angiel-
ski, gimnastyka buzi i języka, 
zajęcia korekcyjne, program 
„Jestem małym odkryw-
cą” – eksperymenty, dra-
ma, indywidualne podejście, 
warsztaty z rodzicami, taniec 
z Glow Center, występy dzie-
ci, zajęcia sensoplastyczne, 
kuchcikowo

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: język angielski, 
karate

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„DOMOWE PRZEDSZKOLE”

ul. Królowej Bony 3
531 115 332
domoweprzedszkoletczew@gmail.com
facebook.com/domowe.przedszkole.18
dyrektor: Marta Droma,
Natalia Grosz

›› godziny otwarcia: 7.00-16.30
›› liczba miejsc: 40
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 450 zł

wyżywienie – 12 zł dziennie

oferta zajęć w przedszko-
lu (w opłacie): dydaktyczno-
-wychowawcze, 2 razy w ty-
godniu język niemiecki i ję-
zyk angielski, raz w tygodniu 
grupowe zajęcia z neurolo-
gopedą, rytmika, joga, zaję-
cia taneczne, gimnastyka ko-
rekcyjna, autorskie spotka-
nia organizowanych przez 
Domowe Przedszkole z cyklu 
„Dzieci goszczą...”, zajęcia 
animacyjne, wycieczki,

oferta dla dzieci ze specjal-
nymi potrzebami eduka-
cyjnymi: terapia indywidual-
na, logopedia, integarcja sen-
soryczna – terapia SI, fi zjo-
terapia, masaż, hipoterapia, 
trening Biofeedback; sala do-
świadczania świata

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

ul. Andersena 2F
881 915 414
akademia_przedszkolaka@interia.eu
dyrektor: Łukasz Partyka

›› godziny otwarcia: 6.00-18.00
›› liczba miejsc: 29
›› liczba grup: 2

›› odpłatność: 300 zł
wyżywienie – 12,50 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angielski, 
język hiszpański, rytmika, ta-
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niec, karate, logopeda, psy-
cholog, zajęcia plastyczne

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„BLUE KIDS”

ul.Żwirki 61 
536 277 707
akademia_przedszkolaka@interia.eu 
dyrektor: Łukasz Partyka

›› godziny otwarcia: 6.00-18.00
›› liczba miejsc: 40
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 300 zł 

wyżywienie – 12,50 zł dziennie

oferta zajęć w przedszko-
lu (w opłacie): język angiel-
ski, język hiszpański, rytmi-
ka, taniec, karate, logopeda, 
psycholog

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„MAŁE JAGÓDKI”

al. Zwycięstwa 6 
518 363 400
katarzynamarut@wp.pl 
dyrektor: Katarzyna Marut

›› godziny otwarcia: 5.40-17.00
›› liczba miejsc: 74
›› liczba grup: 4
›› odpłatność: 330 zł 

wyżywienie – 9 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angielski, 
nauka pływania na basenie, 
religia, taniec z Glow Center, 
opieka psychologa i logope-
dy, teatry przyjezdne, pikni-
ki, wyjazdy do teatru

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„DOMEK PRZEDSZKOLAKA 
MONTESSORI”

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

dyrektor: Danuta Karczewska

›› godziny otwarcia: 6.30-17.00
›› liczba miejsc: 50
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 550 zł

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angielski 
(codziennie), plastyka, ryt-
mika, kuchcikowo, zajęcia 
sensoplastyczne

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: karate, zajęcia 
taneczne Gabi, warsztaty fi-
zyko-chemiczne, joga

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„EDUMELODICA”

ul. Żwirki 38 
506 871 347
edumelodica@onet.pl 
melodica.com.pl 
facebook.com/Edumelodica
dyrektor: Kamila Gerka

›› godziny otwarcia: 6.00-17.00
›› liczba miejsc: 57
›› liczba grup: 3
›› odpłatność: 340 zł

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angiel-
ski, język hiszpański, rytmi-
ka, zumba, logopedia, kodo-
wanie (dla dzieci starszych), 
religia (dla chętnych, opieka 
psychologiczno-pedagogicz-
na, spotkania muzyczne, te-
atrzyki (raz w m-cu)

oferta dla dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi: terapia integra-
cji sensorycznej, rewalida-
cja, zajęcia TUS, terapia ręki, 
metoda ruchu rozwijającego 
Weroniki Sherborne i inne 
wg wskazówek zawartych 
w orzeczeniu

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: zajęcia sporto-
we, indywidualne konsulta-
cje psychologiczne

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
„TROPICIELE”
ul. Bądkowskiego 13/3 
530 875 598
kontakt@tropiciele.tczew.pl 
tropiciele.tczew.pl
dyrektor: Dorota Machaj

›› godziny otwarcia: 7.00-16.30
›› liczba miejsc: 22
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 430 zł 

wyżywienie – 13 zł dziennie

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angiel-
ski, rytmika, logopeda, za-
jęcia sportowe, plastyczne, 
kulinarne, pierwsza pomoc 
przedmedyczna, zajęcia te-
matyczne zgodnie z kalenda-
rzem przedszkolnym

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: taniec

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
PROMYCZEK

ul. Łazienna 12a 
696 962 814
promyczek-p@wp.pl 
promyczek-tczew.pl 
facebook.com/
PromyczekPrzedszkoleNiepubliczne
dyrektor: Natalia Borkowska

›› godziny otwarcia: 6.30-17.45
›› liczba miejsc w przedszkolu: 35
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 480 zł 

wyżywienie – 12,50 zł dziennie

oferta zajęć w przedszko-
lu (w opłacie): gimnasty-
ka, zajęcia plastyczne, sen-
soplastyka, zajęcia logope-
dyczne grupowe oraz indy-
widualne w zależności od po-
trzeb, biblioterapia, kącik ro-
dzica –konsultacje, wcze-
sne wspomaganie (pedagog, 
psycholog, logopeda), zaję-
cia z zakresu treningu umie-
jętności społecznych, reali-
zacja programu MEN, kla-
sa 0 od września, wesoła 
matematyka

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: język angielski, 
taniec, wyjścia kulturalne: te-
atr, kino, muzea, wycieczki, 
od września: felinoterapia, 
dogoterapia, ceramika

PSZCZÓŁKA DWUJĘZYCZNY PUNKT 
PRZEDSZKOLNY

ul. Jagiełły 15 
692 421 634
pszczolkatczew@gmail.com 
pszczolka-bee.pl
dyrektor: Hanna Makowska

›› godziny otwarcia: 07.00-17.00
›› liczba miejsc w przedszkolu: 21
›› liczba grup: 1
›› odpłatność: 500 zł

oferta zajęć w przedszkolu 
(w opłacie): język angielski 
(zajęcia programowe), En-
glish Assistance – lektor ję-
zyka angielskiego towarzy-
szący dzieciom w czasie zajęć 
programowych, rytmika, za-
jęcia plastyczne, ogólnoroz-
wojowe i sportowe, logope-
dyczne, kulinarne, robotyka

oferta zajęć dodatkowo 
opłacanych: piłka nożna, ta-
niec, zajęcia naukowe

TERAPEUTYCZNY PUNKT 
PRZEDSZKOLNY MOZAIKA

al. Solidarności 19 
662 049 121
tczew.mozaika.edu.pl 
mozaikatczew.biuro@gmail.com
dyrektor: Marta Laskowska

›› godziny otwarcia: 7.00-15.30
›› liczba miejsc w przedszkolu: 18
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: płatne tylko 

wyżywienie – 13 zł dziennie, 
czesne 0 zł

Placówka terapeutyczna, re-
alizującą zalecenia wynika-
jace z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz 
wczesnego wspomagania roz-
woju. W ofercie: logopedia, 
dogoterapia, hipoterapia, in-
tegracja sensoryczna, spotka-
nia z psychologiem, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, 
terapia pedagogiczna, zajęcia 
rewalidacyjne, zajęcia w sali 
doświadczania świata oraz 
hiperbaria tlenowa.

Dodatkowo placówkę regu-
larnie odwiedzają teatrzyki, 
organizowane są warsztaty 
laboratoryjne i przyrodnicze.

PUNKT PRZEDSZKOLNY  
HOCKI KLOCKI. CENTRUM TERAPII 
I ROZWOJU

ul. Żwirki 55 
662047750
hockiklockict@gmail.com 
dyrektor: Martyna Czapiewska

›› godziny otwarcia: 7.00-16.30
›› liczba miejsc w przedszkolu: 22
›› liczba grup: 2
›› odpłatność: 450 zł 

wyżywienie – 13 zł dziennie

oferta zajęć w przedszko-
lu (w opłacie): język angiel-
ski 2x w tygodniu, metoda 
Froebla – nauka kreatywno-
ści i logicznego myślenia , za-
jęcia logopedyczne (indywi-
dualne i grupowe), rytmika, 
muzykoterapia integralna, 
trening umiejętności społecz-
nych , biofeedback, sala do-
świadczania świata, sala inte-
gracji sensorycznej
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Z tej okazji Środowisko-
wy Dom Samopomocy 
Gminy Miejskiej Tczew 

po raz kolejny zorganizował 
wydarzenie artystyczne po-
święcone tematyce tej choro-
by. Tegoroczna wystawa prze-
biegła jednak w nieco zmodyfi -
kowanej formule. W poprzed-
nich latach prace wraz z połą-
czonym z nimi programem ar-
tystycznym prezentowano jed-
nego dnia w czasie specjalnie 
zorganizowanego wydarze-
nia w Galerii Kociewskiej. Ze 
względu na stan epidemii, or-
ganizatorzy postanowili w inny 
sposób pokazać się szerszej pu-
bliczności i w porozumieniu 
z tczewskimi parafi ami prace 
zostały wystawione w kościo-
łach. Jako pierwsi z twórczo-
ścią osób niepełnosprawnych 
mogli zapoznać się tczewia-
nie z parafi i p.w. Podwyższe-
nia Świętego Krzyża, później 
wystawa została przeniesio-
na do kościoła pw. św. Józefa, 
a następnie do parafi i pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbe-
go na Abisynii i Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła.

Pod hasłem przewodnim „I Ty 
tez możesz” uczestnicy tczew-
skiego ŚDS zaprezentowa-
li własnoręcznie wykonane 

prace malarskie oraz wyroby 
rękodzielnicze. 

– Odwiedzający wystawę mie-
li też okazję uzyskać informa-
cje na temat działalności Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy w Tczewie, który już 
od 25 lat pomaga aktywizo-
wać społecznie osoby z cho-
robami psychicznymi, niepeł-
nosprawnościami intelektual-
nymi oraz w trudnej sytuacji 
życiowej. Na terenie naszego 
miasta ŚDS prowadzi pięć no-
woczesnych i świetnie wypo-
sażonych placówek, w których 
na co dzień odbywają się zajęcia 
terapeutyczne, rehabilitacyjne 
oraz psychoedukacyjne – pod-
kreśla Gabriela Brządkow-
ska, dyrektor ŚDS. – Pomoc 
świadczona jest między inny-
mi dla ludzi cierpiących na de-
presję. W ostatnich latach cho-
roba ta jest jednym z najczęst-
szych problemów zdrowotnych 
na świecie, doświadczają jej mi-
liony ludzi bez względu na płeć, 
status społeczny czy wiek. Za-
burzenia depresyjne mają zło-
żony charakter i różne przy-
czyny, często również bywają 
zakamufl owane, niewidoczne 
na pierwszy rzut oka, kluczowa 
jest zatem obserwacja, empatia 
i codzienne wsparcie.

I Ty też możesz
Wystawa Środowiskowego Domu Samopomocy 

Ogólnopolski Dzień Walki 
z Depresją od 21 lat ob-

chodzony jest co roku, 23 
lutego. Celem tego dnia jest 
upowszechnienie wiedzy na 

temat depresji oraz zachę-
cenie chorych do podjęcia 

leczenia. Organizowane są 
kampanie informacyjne, 

spotkania grup wsparcia oraz 
imprezy kulturalne.

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Tczewie
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8 szkół podstawowych oraz 
Świet l ica  Środowiskowa 
„Oaza” wzięły udział w konkur-
sie plastycznym pod hasłem 
„Tczew przyjazny dla zwie-
rząt”. Celem konkursu było 
budowanie postaw ekologicz-
nych. Zadaniem uczestników 
było pokazanie w pracy pla-
stycznej swojej wizji Tczewa 
przyjaznego dla zwierząt – 
miasta, w którym są wszyst-
kie zwierzęta czują się dobrze 
– ludzie są im pomocni i wal-
czą z hałasem. Ptaki i inne dzi-
kie zwierzęta chętnie odwie-

dzają nasze miasto, bo nie ma 
tu petard i innych niebezpie-
czeństw. Spośród 400 prac 
konkursowych poszczegól-
ne komisje wybrały 109 lau-
reatów. Otrzymali oni nagro-
dy rzeczowe. Nagrody w po-
staci puzzli, gier planszowych 
i książek zostały zakupione 
przez Urząd Miejski w Tczewie 
i przekazane do szkół.

Dodatkowymi atrakcjami były 
wyjazdy na zajęcia terenowe 
lub edukacyjne (PEE dofi nan-
sowała przejazd 420 uczest-
ników). W ramach tegorocz-
nej akcji dzieci wzięły udział 
w wyjazdach m.in. do Centrum 

Nauki „Experyment” w Gdyni, 
stadniny w Turzu, ZOO w Oli-
wie, na zajęcia edukacyjne do 
Muzeum Morskiego w Gdań-
sku oraz na warsztaty przy-
rodnicze do Malborka, Prusz-
cza Gdańskiego i Czapielska.

Te grupy, które odwiedziły 
stadninę w Turzu miały moż-
liwość bezpośredniego kontak-
tu z żywymi zwierzętami. Od-
bywała się tam jazda konna 
pod okiem instruktora. Dzieci 
mogły też poznać zasady opie-
ki nad zwierzętami, sposób od-
żywiania i tryb życia koni. Spę-
dzając aktywnie czas na świe-
żym powietrzu, uczestnicy ak-

cji „Przygoda z przyrodą” uczy-
li się poszanowania przyrody 
i obcowania z nią. Warsztaty 
przyrodnicze stały się również 
udziałem uczestników innych 
wyjazdów.

W ramach zajęć organizowa-
nych przez Pracownię Eduka-
cji Ekologicznej Tczew odwie-
dzili instruktorzy, którzy wpro-
wadzili uczestników w świat 
ptaków występujących w na-
szym mieście.

Warsztaty składały się z dwóch 
odsłon – części merytorycz-
nej i części plastycznej. Pierw-
sza odsłona (interaktywna) 
miała na celu przedstawie-
nie dzieciom gatunków pta-
ków zamieszkujących obsza-
ry miejskie. Ich problemy, za-
grożenia oraz ptasie sekrety 
i ciekawostki.

Podczas warsztatów plastycz-
nych „Ptaki w mieście” uczest-
nicy samodzielnie malowali 
wizerunki ptaków na specjal-
nie przygotowanych desecz-
kach. Dzieci uczyły się przez 
zabawę, wykorzystując własną 
kreatywność i naturalną cieka-
wość świata.

Pracownia Edukacji Ekologicz-
nej serdecznie dziękuje organi-
zatorom zimowego wypoczyn-
ku w placówkach oświatowych 
za pomysły i wspólną realiza-
cję uzgodnionych propozycji. 

Przygoda z przyrodą, czyli eko-zimowiska 

Tegoroczna akcja „Przygoda 
z przyrodą” zgromadziła 

na zajęciach  Pracowni 
Edukacji Ekologicznej 420 

uczestników z różnych 
placówek edukacyjnych, 

a jej głównym celem było 
przybliżenie uczestnikom 

wiedzy o lokalnej przyrodzie 
– zarówno w mieście, jak i 

w innych miejscach cennych 
przyrodniczo. 

Anna Peichert

Pracownia Edukacji Ekologicznej
tel. 58 77 59 447
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Prace plastyczne uczestników warsztatów „ Ptaki w mieście”
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Nazywana „białym zło-
tem”, a jej ojczyzną są 
Chiny. Mowa o por-

celanie, którą Europejczycy 
poznali dzięki podróżnikowi 
Marco Polo w drugiej połowie 
XIII wieku. On też jest twór-
cą jej nazwy. Gdy zetknął się 
z chińskimi porcelanowymi 
naczyniami, skojarzył ich de-
likatność z muszelkami pew-
nego gatunku ślimaków, zwa-
nych po włosku porceletta, 
a po polsku porcelanki. Pięk-
ne, chińskie wyroby przypadły 
Europejczykom do gustu. By-
wały czasy, gdy sprowadzany 
z Chin serwis kosztował tyle, 
co kilka wsi.

Nie powinno dziwić nikogo, 
że Europejczycy zaczęli ma-
rzyć o własnej produkcji. Jed-
nak Chińczycy bacznie strze-
gli receptury. Przełomem było 
przejęcie przez Holendrów 
statku z zawartością kawał-
ków porcelany. Miało to miej-
sce w 1603 roku. Musiało mi-
nąć jednak sto lat, zanim nie-
miecki uczony, niejaki Ehren-
fried Walther von Tschirnhaus 
opracował technologię jej pro-
dukcji. Po jego śmierci prace 
kontynuował uczeń mistrza – 
Johann Friedrich Böttger, któ-
ry był alchemikiem elektora 

saskiego i króla Polski Augu-
sta II Mocnego. W 1709 roku 
Böttger wyprodukował twar-
dą białą porcelanę. Warto do-
dać, że obaj alchemicy de fac-
to poszukiwali „kamienia fi-
lozofi cznego”, czyli legendar-
nej substancji, mającej wła-
ściwości zamiany metali nie-
szlachetnych w szlachetne, np. 
rtęci w złoto i zarazem głów-
nego składniku eliksiru życia, 
którego wypicie gwarantowa-
ło nieśmiertelność.

Wróćmy do historii porcela-
ny. Powstawanie europejskich 
fabryk porcelany datuje się 
od założenia w 1710 roku ma-
nufaktury w Miśni. Osiemdzie-
siąt lat później powstała fabry-
ka w Korcu (obecnie Ukraina) 
– pierwsza na ówczesnych zie-
miach polskich. Z kolei w 1820 
roku została założona pierw-

sza fabryka porcelany na Dol-
nym Śląsku, dokładniej w Wał-
brzychu. Działa ona po dzień 
dzisiejszy.
Pochodzącą ze zbiorów pry-
watnych kolekcję śląskiej por-
celany można oglądać e w Fa-
bryce Sztuk. Na wystawie zoba-
czymy przede wszystkim zesta-
wy śniadaniowe, a także prze-
pięknie zdobione patery, wa-
zony, bomboniery, zestawy ka-
wowe lub herbaciane i zestaw 
obiadowy. Przeważają wyro-
by z fabryki w Sorau (obecnie 
Żary). Kolekcja obejmuje por-
celanę sygnowaną, nie młodszą 
niż z 1945 roku.
Na zakończenie przytoczę za-
lety porcelany stołowej i de-
koracyjnej, wg książki z 1937 
roku, z zachowaniem oryginal-
nej pisowni: cienkość, prze-
zierność (transparent), lśnią-

cy, mlecznobiały kolor, rów-
nomiernie rozlana glazura, 
zachowanie kształtu niena-
ruszonego przez wypał, brak 
plam (powstających z żelaza 
– znajdującego się w surow-
cach, – ) brak szlifów powsta-
łych ze ścierania zgrubień 
glazury, wzgl. chropowato-
ści i nierówności, powstałych 
podczas wypału. Znamienną 
cechą porcelany stołowej i de-
koracyjnej jest zdobnictwo. 
Wprawdzie pewna ilość ar-
tykułów pierwszej potrzeby 
jak talerzy, garnuszków itp. 
dostaje się na rynek bez de-
koracji (porcelana biała), a to 
ze względu na cenę – jednak 
porcelanę dekoracyjną jak 
wazony, bonboniery, cechu-
je właśnie malatura.

NA PODSTAWIE:
Kruche piękno. Porcelana śląska, oprac. 

Kamila Gillmeister, Tczew: Fabryka Sztuk, 
2022.

Porcelana, Kraków: „Fortuna”, 1937, źródło: 
Biblioteka Narodowa, w: academica.
edu.pl

https://www.focus.pl/artykul/
skad-pochodzi-nazwa-porcelana

https://www.pieknowdomu.pl/magazyn/hi-
storia-porcelany-od-dynastii-krolow-ma-
gnatow-po-nasze-wspolczesne-stoly/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porcelana
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Kamie%C5%84_fi lozofi czny

Małgorzata Kruk 
Fabryka Sztuk

Kolekcja śląskiej porcelany w Fabryce Sztuk

WYSTAWA „KRUCHE PIĘKNO. 
PORCELANA ŚLĄSKA 

OD II POŁ. XIX W. DO 1945 R.”

do 31.05.2022 r.

Kamila Gillmeister
kurator

Fabryka Sztuk
Tczew, ul. 30 Stycznia 4

poniedziałek-piątek 8.00-18.00
soboty, niedziele, święta 10.00-16.00

w maju: 10.00-18.00

ostatnie wejście: 45 minut 
przed zamknięciem

WSTĘP BEZPŁATNY
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Jest takie miejsce na ma-
pie kulturalnej Tczewa, 
w którym można zwie-

dzić interesujące wystawy, wy-
słuchać klimatycznego koncer-
tu, wziąć udział w warsztatach 
artystycznych czy też zrealizo-
wać autorski pomysł z dziedzi-
ny sztuki. To Fabryka Sztuk, 
której główna siedziba znaj-
duje się przy ul. 30 Stycznia 4 
w zabytkowych, poprzemysło-
wych obiektach zrewitalizowa-
nych dzięki funduszom unij-
nym. Działalność kulturalna 
prowadzona jest również w ka-
mienicach na Starym Mie-
ście – przy ul. Podmurnej 12 
i 15. Dyrektorem Fabryki Sztuk 
jest Alicja Gajewska.

Tak jak kiedyś z fabrycznego 
komina wylatywała para, tak 
dziś ten obiekt kipi sztuką. Fa-
bryka Sztuk kojarzy się przede 
wszystkim z wystawami. Jest 
to słuszne spostrzeżenie, bo-
wiem każdego roku organizo-
wanych jest kilkadziesiąt róż-
norodnych ekspozycji. Ak-
tualnie można nieodpłatnie 
zobaczyć m.in. kolekcję ślą-
skiej porcelany, oryginalne 
osiemnastowieczne miedzio-
ryty Daniela Chodowieckie-
go, kopie dzieł wielkich mi-
strzów malarstwa, które wy-

konał Henryk Kudzio, a tak-
że odbyć fantastyczną podróż 
w czasie z Mikołajem Koper-
nikiem i jego przyjacielem 
oraz współpracownikiem ro-
dem z Tczewa – Aleksandrem 
Skultetem.

Edukacja – to kolejny filar 
działalności tczewskiej pla-
cówki. Niesłabnącym zainte-
resowaniem cieszą się warsz-
taty plastyczne dla rodzin 
i szkół, pracownia ceramicz-
na, spacery z przewodni-

15 lat Fabryki Sztuk
Małgorzata Kruk 

Fabryka Sztuk

Przez 15 lat działalności Fabryka Sztuk otworzyła 500 wystaw historycznych, etnografi cznych, pokonkursowych, sztuki 
dawnej i współczesnej, 2019 r.
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Ponad 900 tysięcy osób skorzystało dotychczas z oferty kulturalnej, 2016 r.
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W Fabryce Sztuk działa pracownia ceramiczna, 2021 r.
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kiem i lekcje etnografi czne. 
W tym roku znacznie wzboga-
ciła się oferta warsztatów ar-
tystycznych adresowanych do 
osób dorosłych. Fabryka Sztuk 
organizuje ponadto żywe lek-
cje historii, świąteczne jar-
marki i pchle targi. Już 2-3 
kwietnia na ulicach Starego 
Miasta rozkwitnie jarmark 
wielkanocny.

Placówka wspiera także orga-
nizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne, prowadzi dzia-

łalność wydawniczą i muzeal-
ną. Ta ostatnia polega na gro-
madzeniu, przechowywaniu 
i udostępnianiu zbiorów. Oko 
gości cieszą zwłaszcza tczew-
skie artefakty wyeksponowa-
ne w holu siedziby głównej. Do 
tej pory pozyskano kilka tysię-
cy eksponatów.

Fabryka Sztuk zaprasza gości 
przez siedem dni w tygodniu 
i jedną noc – Europejską Noc 
Muzeów, która w tym roku od-
będzie się 14 maja.
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ORGANIZATOR: URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

9 kwietnia 
godz. 11.00

WSPÓŁPRACA: FABRYKA SZTUK, CKIS, ZUK, OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W TCZEWIE,   
                            SZKOŁA PRYWATNA TRISTAN, CKZ NAUKA

POLSKO-UKRAIŃSKIE
SPOTKANIE

WIELKANOCNE

Suchostrzygi
skwer przy ul Żwirki 

(przy fontannie)

9 квітня об 11.00 площа на вулиці Жвіркі
(біля фонтану)

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ВЕЛИКОДНЯ ЗУСТРІЧ

konkurs na palmę wielkanocną
poczęstunek
wielka pisanka
występy muzyczne
warsztaty plastyczne dla dzieci

Конкурс великодньої пальмочки
лікувати

велике пасхальне яйце
музичні виступи

художні заняття для дітей


