Dom Pomocy Społecznej – oferta inwestycji w Tczewie

Gmina Miejska Tczew to jedno
z
większych
miast
na
Pomorzu, leżące wzdłuż drogi
krajowej 91 oraz autostrady
A1, a także na szlaku Elbląg
Kostrzyń
nad
Odrą.
Miejscowość jest dobrze
skomunikowana.
Tczew
określany jest południową,
drogową i kolejową bramą
wjazdową do trójmiasta. W
Tczewie znajduje się węzeł
komunikacyjny krajowej rangi,
obsługujący między innymi trasę kolejową Gdynia – Bydgoszcz – Łódź, Poznań – Warszawa –
Katowice.
Filmik promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=mbbhkpzZ9tc
60 tysięczny Tczew to stale rozwijające się miasto z bogatą historią i tradycjami sięgającymi XI
wieku. W jego granicach funkcjonuje zmodernizowany szpital powiatowy, kompleks basenów
oraz szereg ofert kulturalnych. Atutem Tczewa jest jego położenie oraz wzrastające warunki
życia mieszkańców, uzyskiwane dzięki inicjatywom władz lokalnych oraz organizacji
społecznych, działających na terenie miasta.

W Tczewie mamy blisko 6 tys. mieszkańców powyżej 70. roku życia, wielu potrzebuje opieki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, samorząd miasta Tczewa przygotował ofertę
pod działalność Domu Opieki, w atrakcyjnie położonej części miasta. Nieruchomość o pow.
9080m2 mieści się w pobliżu centrum, przy 100 letnim, gęsto zadrzewionym parku miejskim.

W pobliżu znajduje się zabytkowe, zrewitalizowane centrum Starego Miasta, przystań rzeczna
oraz zabytkowy, ponad 150 letni most drogowy przez Wisłę. Wzdłuż nabrzeży Wisły
przygotowano dla mieszkańców sieć alejek i ścieżek rowerowych, które prowadzą do
nagradzanego Bulwaru Nadwiślańskiego. Ofertę Starego Miasta starannie uzupełnia bogata i
różnorodna oferta Centrum Kultury i Sztuki oraz Fabryki Sztuk, a od niedawna jedynego w
Polsce Centrum Konserwacji Wraków Statków – Narodowego Muzeum Morskiego z Gdańska.

Miejsce, które przeznaczyliśmy w naszym mieście z myślą o Domu Opieki Społecznej jest
idealnie zrównoważone pod kątem jego dostępności, atrakcyjności oraz spokoju. Dlatego
zależy nam aby właśnie ten teren służył w przyszłości nie tylko naszym mieszkańcom ale też
wszystkim podopiecznym przyszłego Domu Spokojnej Starości.
Szczegóły związane z ofertą oraz wszelkie dane mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 58 77
59 369 lub mailowo pod adresem wgm@um.tczew.pl , na naszej stronie www.sip.tczew.pl a
także osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 – II piętro pok. 55.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu.

