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PANORAMA MIASTA

Terroryści zaatakowali Tczew – porwali autobus wraz z pasażera-
mi. Negocjacje nie powiodły się. Po pełnej napięcia akcji, zakład-
ników odbił specjalny oddział antyterrorystyczny policji. Te sceny 
niczym z filmu sensacyjnego rozegrały się 1 czerwca przed Urzę-
dem Miejskim. Akcja była kulminacyjną częścią ćwiczeń Sambor 
2016, przeprowadzonych przez służby miejskie i powiatowe. Jej 
celem było sprawdzenia przygotowania służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo na wypadek realnego zagrożenia.

TERRORYŚCI PORWALI AUTOBUS
	Już po raz czwarty  

tczewianie bawili się  
na Festynie samorządo-
wo-komunalnym

	Rozpoczął się remont  
ul. Jedności Narodu

	Nowi radni nie chcą 
„prywaty” na sesjach

	Nagrody prezydenta 
Tczewa dla działaczy 
kultury

	Lato w mieście  
– sprawdź atrakcje  
przygotowane przez 
miejskie placówki
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Ilu nas jest?
1 czerwca w Tczewie zameldowane było 58 189 osób, w tym 56 861 
na pobyt stały i 1328  na pobyt czasowy. Od początku maja ubyło 
45 osób.

XX SESJA
Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i. część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 19 maja 2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za czerwiec 2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych  przez radnych w okresie 

od 19 maja do 22 czerwca 2016 r.

ii. część druga:
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
 7.1 Wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
 7.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7.3 Dyskusja.
 7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. 
 7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2015 r.
9. Raport  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych w mieście Tczewie  za 2015 rok.
10. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2016 r.
11. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2015/2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 12.1 zmiany budżetu miasta na 2016 rok,
 12.2 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej miasta Tczewa na lata 2016-2029,
 12.3 określenia warunków i trybu składania deklaracji o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 12.4 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

 12.5 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Tczewa obejmującego południową część 
terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii 
kolejowej i południowej granicy miasta,

 12.6 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r,
 12.7 skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie
 12.8 skargi  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie
 12.9 zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia na-

ruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
13. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, 

życzenia itp.)

Przewodniczący Klubu Radnych Platfor-
my Obywatelskiej RP w Radzie Miejskiej. 

Funkcje radnego pełni od listopada 2014 
r.  Wybrany z okręgu nr 9 – ul. Władysława 
Jagiełły.

Pełni funkcję zastępcy przewodniczącej 
Komisji Polityki Społecznej. Zasiada rów-
nież w komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 

Członek tczewskiej Platformy Obywatelskiej 
oraz stowarzyszenia Młodzi Demokraci w 
Gdańsku. Z wykształcenia jest magistrem sztuki oraz nauczycielem 
gitary. W 2014 r. z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Jana Paterka. 

Jako radny dba o bezpieczeństwo i porządek oraz rozwój infrastruk-
tury nie tylko swojego okręgu wyborczego, ale całego osiedla Su-
chostrzygi. Pomaga każdemu mieszkańcowi Tczewa, który zwraca 
się z prośbą o pomoc. Do chwili obecnej uczestniczył we wszystkich 
sesjach Rady Miejskiej. 

Interesantów radny prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Tel.: 668 027 906; e-mail: bartosz.paprot@poczta.onet.pl

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
baRtosz papRot

Na ulicach Tczewa pojawiły się nowe hydranty. Te na Starym Mieście 
przypominają dawne urządzenia, zostały wykonane specjalnie 

dla Tczewa - widnieje na nich herb naszego miasta. Takich hydrantów 
w stylu retro pojawi się 10, natomiast w pobliżu szkół i przedszkoli 
montowane są tzw. „Pawełki”.

Nowe hydranty to inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

HydRanty RetRo i „pawełKi”
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Uroczystą mszę św. w tczew-
skiej farze odprawił biskup 

pelpliński ks. Ryszard Kasyna. W 
homilii ks. biskup wspominał o za-
letach św. Jadwigi, jej religijności, 
ale też wpływie na życie społeczne 
i polityczne  ówczesnej Polski i roli, 
jaką odgrywała u boku Władysła-
wa Jagiełły. Wskazywał na cechy 
Jadwigi, które warto naśladować 
we współczesnym życiu.

Święta Jadwiga Królowa urodzo-
na na Węgrzech, po śmierci ojca, 
Ludwika Węgierskiego, została 
przeznaczona na tron polski. 16 
października 1384 r. ukoronowa-
no ją na króla Polski. Z racji swo-
jego zaangażowania i oddania 
służbie dla Kościoła i Polski, trosz-
cząc się o misję ewangelizacyjną 
i rozwój państwa, była bardzo 
ceniona przez poddanych. Po 
śmierci, w wieku zaledwie 25 lat, 
rozpoczęły się długie starania o 
jej beatyfikację i kanonizację.

– Kult św. Jadwigi Królowej był 
powszechny wśród Polaków 
– mówił ks. prałat Piotr Wysga, 
proboszcz parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża św. – Również w Tcze-
wie Jadwiga Królowa cieszyła się 
wielką czcią, o czym świadczy 
fakt, że w 1933 r. połowa tczew-
skich mieszkańców – katolików, 

ŚW. JAdWIgA PATROnką TCzEWA

Już po raz trzeci tczewscy cykliści 
uczestniczyli w Wielkim Przejeź-
dzie Rowerowym.
Rowerzyści spotkali się w niedziel-
ny poranek, 12 czerwca, na węźle 
transportowym – przy czarno-
białej lokomotywie. W peletonie 
nie zabrakło najmłodszych, którzy 
podróżowali w specjalnych wóz-
kach dołączonych do rowerów 
rodziców, ani seniorów. Przejazd 
zorganizowała Tczewska Inicja-
tywa Rowerowa, ale dołączyli się 
przedstawiciele wszystkich stowa-
rzyszeń rowerowych działających 
w naszym mieście. Rowerzystom 
przygrywała Kociewsko-Kaszub-
ska Orkiestra Dęta TORPEDA. Tuż 
po godz. 9.00, peleton ubezpie-
czany przez policję i ambulans 
wyruszył do Sopotu.

Oficjalna trasa WPR w tym roku 
objęła 10 miast aglomeracji: 
Wejherowo, Redę, Rumię, Gdy-
nię, Sopot, Gdańsk, Kartuzy, 
Żukowo, Pruszcz Gdański oraz 

Przemysław Boleski wygrał kon-
kurs na stanowisko dyrektora 
zakładu Usług komunalnych w 
Tczewie.

Do konkursu zgłosiło się 12 kan-
dydatów, z których 11 zostało 
zakwalifikowanych do rozmów 
kwalifikacyjnych.

Przemysław Boleski ma 42 lata, 
jest mieszkańcem Stanisławia. 

Od 2006 r. był związany ze Sta-
dem Ogierów w Starogardzie Gd., 
najpierw jako kierownik, od 2008 
r. jako dyrektor, od 2010 r. – czło-
nek zarządu i od 2015 r. – prezes 
zarządu. Wcześniej pracował w 
Firmie Handlowej „Nata”.

Jest absolwentem Politechniki 
Gdańskiej (kierunek: zarządza-
nie i marketing). Ukończył studia 
podyplomowe zootechniczne w 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
na Wydziale Weterynarii.

12 czerwca, podczas uroczystej mszy, św. Jadwiga królowa została oficjalne ogłoszona patronką Tczewa.

podpisała petycję skierowaną do 
papieża o wyniesienie na ołtarze 
Jadwigi Królowej. W okresie mię-
dzywojennym tczewianie nadali 
jednej z ulic na Starym Mieście 
imię Królowej Jadwigi. Również 
Gimnazjum Humanistyczne w 
Tczewie oraz jedna z żeńskich 
drużyn harcerskich nosiła imię 
św. Jadwigi Królowej.

8 czerwca 1979 r. papież Jan Pa-
weł II odprawił ku jej czci mszę 

św., a dokładnie 18 lat później 
ogłosił ją świętą.

Nieżyjący już ks. biskup jan 
Bernard szlaga ustanowił św. 
Jadwigę patronką Instytutu Teo-
logicznego Diecezji Pelplińskiej 
w Tczewie, natomiast ks. fran-
ciszek Macharski  przekazał 
temu instytutowi relikwie świę-
tej, które są przechowywane w 
parafii Podwyższenia Krzyża Św. 
w Tczewie. Św. Jadwiga jest też 

patronką Zespołu Szkół Katoli-
ckich w Tczewie.

25 października 2012 r. Rada 
Miejska w Tczewie podjęła, na 
wniosek tczewskich probosz-
czów, uchwałę w sprawie ustano-
wienia św. Jadwigi Królowej pa-
tronką Tczewa. Treść tej uchwały 
została  przekazana za pośredni-
ctwem biskupa pelplińskiego do 
Stolicy Apostolskiej. Papież fran-
ciszek przychylił się do prośby 
tczewian i 30 maja 2015 r. wydał 
bullę, ogłaszając św. Jadwigę pa-
tronką Tczewa.

Podczas niedzielnej mszy św. bi-
skup t. Kasyna przekazał kopie 
papieskiej bulli prezydentowi 
Tczewa Mirosławowi Pobłockie-
mu oraz proboszczom tczew-
skich parafii.

Po mszy św., na pl. św. Grzegorza, 
odbyła się krótka inscenizacja o 
życiu św. Jadwigi. Wystąpili  ucz-
niowie Zespołu Szkół Katolickich 
w Tczewie.

Uczestnicy mszy św. oraz insce-
nizacji otrzymali publikację „Św. 
Jadwiga patronka Tczewa”, wyda-
ną na zleceniu Urzędu Miejskiego 
w Tczewie.

M.M.

Biskup pelpliński przekazał prezydentowi Tczewa kopie bulli 
papieskiej ustanawiającej św. Jadwigę patronką miasta

TO BYł ROWEROWY WEEkEnd

Rowerzyści wystartowali spod tczewskiej lokomotywy

Tczew. Do trzech peletonów WPR 
dołączyły także grupy rowerowe 
i rowerzyści z miast takich jak 
Słupsk, Elbląg, Malbork, Lębork, 
Starogard Gdański, Kościerzyna.

Niezwykle widowiskowy, rów-
noległy przejazd i połączenie 
peletonów odbyło się na Dro-

dze Zielonej na granicy Sopotu 
i Gdańska. Następnie połączony 
WPR przejechał do parku Sopo-
ckie Błonia. Atrakcja był przejazd 
tunelem pod Martwą Wisłą – na 
co dzień to miejsce niedostępne 
rowerzystom.

M.M.

nowy dyrektor zUK
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Ogłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 288/4, obręb 6, KW nr 
GD1T/00016851/0, położonej 
w Tczewie przy al. Zwycięstwa, 
przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, w części o po-
wierzchni 120 m2, w celu usta-
wienia ogródka letniego stano-
wiącego część lodziarni;
• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 523/5, obręb 6, KW nr 
GD1T/00016851/0, położonej 
w Tczewie przy ul. Wyzwole-
nia, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, w części o po-
wierzchni 20 m2, w celu prowa-
dzenia działalności sezonowej 
– ogródek letni.
• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 196, obręb 4, KW nr 
GD1T/00017345/7, położonej 
w Tczewie przy ul. Armii Kra-
jowej, przeznaczonej do od-
dania w dzierżawę, w części o 
powierzchni 66 m2, w celu za-
gospodarowania zielenią i pod 
uprawę warzyw.
• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 32/46, obręb 5, KW nr 
GD1T/00027711/7, położonej 
w Tczewie przy ul. Franciszka 
Żwirki, przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę, w części o po-
wierzchni 20 m2, w celu utwo-
rzenia miejsc postojowych.

18 maja tczewianie uczcili 72. 
rocznicę zakończenia bitwy pod 
Monte Cassino.
W Parku Kopernika, przy obelisku 
bitew II wojny światowej zebrali 
się kombatanci, samorządowcy, 
przedstawiciele służb munduro-
wych, instytucji, organizacji, sto-
warzyszeń, młodzież, harcerze, 
mieszkańcy Tczewa.

Monte Cassino to wzgórze na 
południu Włoch, wchodzące w 
okresie ostatniej wojny świa-
towej w skład niemieckiego 
systemu umocnień tzw. Linii 
Gustawa. Było ono niezwykle 
ważnym, strategicznym miej-
scem strzegącym najkrótszej 
drogi na Rzym. Wydarzenia hi-
storyczne związane z bitwą pod 
Monte Cassino przypomniał pro-
wadzący uroczystość Krzysztof 
Korda, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.

– Alianci przełamali front w połu-
dniowych Włoszech jesienią 1943 
roku, ale natrafili na trudności w 
rejonie Cassino – powiedział K. 
Korda. – Od stycznia 1944 ro-
ku siły koalicji antyfaszystowskiej 
przeprowadziły kilka nieudanych 
operacji wojskowych. Ukształto-
wanie terenu ułatwiało wojskom 
niemieckim zorganizowanie sku-
tecznej obrony. Dopiero przystą-
pienie do ofensywy II Korpusu 
Polskiego, dowodzonego przez 
generała Władysława Andersa, 
przeważyło szalę zwycięstwa na 
rzecz aliantów.

UczciliśMy boHateRów Monte cassino

Polacy przeprowadzili natarcie w 
dniach 11-12 maja. Zostało ono, 
niestety, odparte. Związało jed-
nak siły nieprzyjaciela i ułatwiło 
przełamanie niemieckiej obrony 
podczas drugiego natarcia, do 
którego doszło w dniach od 17 
do 19 maja. 18 maja 1944 roku, 
Polacy zdobyli Monte Cassino.  
Tego samego dnia na ruinach 
znajdującego się na wzgórzu 
opactwa została zatknięta polska 
flaga, a w południe z jego murów 
odegrano hejnał mariacki. 

Dwa tygodnie później, 4 czerwca, 
Amerykanie zdobyli Rzym, co po-
zwoliło aliantom ruszyć na północ 
Włoch. Wojska koalicji antyfaszy-
stowskiej, dzięki poświęceniu pol-
skiego żołnierza, atakowały Niem-
ców już z każdej strony. Wielkimi 
krokami zbliżał się koniec wojny.

Jak przypomniał Krzysztof Korda, 
w walkach o Monte Cassino zginę-
ło ponad 900. polskich żołnierzy, 
3000 zostało rannych, a ponad 300. 
zaginęło. Niestety, wielu spośród 
żołnierzy z Monte Cassino nie wró-
ciło po wojnie do Polski. Zostali na 
emigracji. Tułali się po Anglii, Kana-
dzie, Australii. Ci, którzy powrócili 
do Ojczyzny, spotykali się niejed-
nokrotnie z szykanami ze strony 
władz komunistycznej Polski.

Przy obelisku bitew II wojny świa-
towej złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Usłyszeliśmy też słynne 
„Czerwone maki na Monte Cas-
sino”...

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki podziękował wszystkim 
za udział w uroczystości.

M.M.

Kwiaty pod obeliskiem złożyła m.in. delegacja samorządu miasta 
Tczewa
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Tczewscy radni apelują, by sesje 
Rady Miejskiej nie stały się miej-
scem zachowań wątpliwych mo-
ralnie i etycznie.
Apel został przeczytany podczas  
majowej sesji Rady Miejskiej. 
Podpisało się pod nim 11 rad-
nych, którzy zasiadają w Radzie 
Miejskiej po raz pierwszy. Pismo 
skierowali na ręce przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Mirosława 
Augustyna.

Treść apelu:

Działając ponad podziałami po-
litycznymi, mając na uwadze wy-
łącznie dobro naszego miasta, a 
przede wszystkim jego mieszkań-
ców, kierując się poszanowaniem 
demokracji, praw człowieka, pod-
stawowych swobód i wartości, 
zwracamy się z apelem, aby sesje 
Rady Miejskiej w Tczewie nie stały 

nOWI RAdnI nIE ChCą PRYWATY nA SESJACh

się miejscem zachowań moralnie i 
etycznie wątpliwych.
Mając w pamięci słowa Pana Fran-
ciszka Fabicha „Wolę coś robić niż 
opowiadać” wydaje się, iż wyko-
rzystywanie  sesji Rady Miejskiej 

jako forum dla wywodów mają-
cych znamiona prywatnych wy-
stąpień, realizacji osobistych celów 
czy personalnych utarczek, prze-
kracza ramy godnego wypełniania 
mandatu radnego.

Odnosimy się z należytym szacun-
kiem do wystąpień mających cha-
rakter troski o dobro wspólne. Nie 
jest celem sygnatariuszy podwa-
żanie autorytetu demokratycznie 
wybranych radnych. Rozumiemy i 
szanujemy różne racje w dyskursie 
politycznym, odmienne spojrze-
nia na sposób realizacji stojących 
przed miastem wyzwań. Chcieliby-
śmy, aby praca w Radzie Miejskiej 
oparta była o zasadę zrównowa-
żonej i partnerskiej współpracy, 
i w takim duchu zamierzamy ją 
kontynuować.

Pod apelem podpisali się:
Józef Cichon, Mieczysław Maty-
siak, Marcin Szulc, Michał Bollin, 
Tomasz Klimczak, Jarosław Barto-
szewski, Marek Byczkowski
Bartosz Paprot, Ewa Ziółek-Radzi-
szewska, Krzysztof Bejgrowicz, 
Ewa Żywicka.
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Wybrany w drodze przetar-
gu nieograniczonego wy-

konawca Simmingpools – base-
ny, za kwotę 100 tys. zł brutto 
zrealizował:
1. budowę zbiornika przelewo-

wego z instalacją,
2. zainstalował aparaturę pomia-

rowo-kontrolującą parametry 
wody.

Dzięki modernizacji, TCSiR speł-
nia wymogi Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia dot. częstotliwości 
i ilości badanych parametrów na 
pływalni krytej w ramach badań 
kontrolnych – wewnętrznych.
– Co 5 minut za pomocą specjali-
stycznych sond pomiarowych au-
tomat sprawdza: PH wody, chlor 
wolny, chlor związany, redoks i 
automatycznie – w zależności od 
potrzeb, dozowana jest „chemia” 
celem utrzymania prawidłowych 
parametrów wody – tłumaczy 
Andrzej Błaszkowski, dyrektor 
TCSiR. – Woda z tzw. „przelewów”, 
po ponownej filtracji i procesie 
uzdatniania, trafia do obiegu (nie 
do kanalizacji). Przewidywany 
okres zwrotu nakładów inwesty-
cyjnych wyniesie 12 miesięcy. 

Rowerki, hulajnogi i trampolinę 
mogą wygrać przedszkola, które 
wezmą udział w konkursie pla-
stycznym „Tczewskie przedszko-
laki na rowery”.
Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki ogłasił II edycję konkursu 
dla dzieci z tczewskich przed-
szkoli i świetlic środowiskowych 
„Tczewskie przedszkolaki na ro-
wery”.

Konkurs jest przeznaczony dla 
przedszkoli (publicznych i nie-
publicznych) oraz świetlic śro-
dowiskowych z Tczewa (dzieci 
w wieku  do 5 lat). Każde przed-
szkole/ świetlica może przedsta-
wić tylko jedną pracę zbiorową 
wykonaną samodzielnie przez 
dzieci.

Rysunek może być wykonany 
w dowolnej technice: ołówek, 
akwarela, mazak, kredki świe-
cowe, kolaż itp. i w dowolnym 
formacie.

Prace konkursowe należy skła-
dać w zamkniętych kopertach 
(oznaczonych znakiem autora), 
a w drugiej kopercie oznaczonej 
znakiem – dane przedszkola. Na 
kopertach powinien być dopisek 
„rowerowy konkurs plastyczny”. 
Prace należy dostarczyć do:

Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Tczewie, ul. Piłsud-
skiego 1, 83-110 Tczew.

Termin dostarczenia prac mija 12 
września 2016 roku.

Przewidywany termin rozstrzyg-
nięcia konkursu: 15 września 
2016 roku.

Przewiduje się 3 nagrody rzeczo-
we dla przedszkoli (za I, II i III miej-
sce). Nagrody są następujące:

• i miejsce – 10 rowerków  
dla dzieci,

• ii miejsce – 5 hulajnóg,

• iii miejsce – trampolina.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 
imprezy Dzień bez Samochodu 
– 17 września.

To druga edycja konkursu. W 
ubiegłym roku wzięło w nim 
udział 15 placówek.

Regulamin konkursu znajduje się 
w Biurze Rzecznika Prasowego UM 
oraz na stronie internetowej: www.
wrotatczewa.pl 

Dzięki współpracy Urzędu 
Miejskiego i firmy GPEC 

Tczew, takie stacje stanęły w 5 
miejscach (ul. Łazienna – obok 
FIS, Bulwar Nadwiślański – obok 
kolorowych drzew, na Os. Bajko-
wym – przy rowerodromie, na 
skwerze przy ul. Żwirki – nieda-
leko fontanny oraz przy dworcu 
PKP). Stacje zostały sfinansowane 
przez GPEC Tczew sp. z o.o.

W związku z pytaniami rowerzy-
stów, informujemy, że zgodnie 
z porozumieniem zawartym 
między Gminą Miejską Tczew a 
GPEC Tczew sp. z o.o., urządze-
nia te są własnością spółki, która 
zobowiązała się do dokonywania 
wszelkich bieżących napraw i re-
montów w okresie 2 lat, licząc od 
dnia montażu. Po upływie dwóch 
lat serwis stacji weźmie na siebie 
miasto.

Nowa inwestycja na basenie 

WOdA POd kOnTROLą

Zaprojektowana moderniza-
cja instalacji przewiduje w do-
wolnym momencie dołożenie 
dwóch lamp UV (etap III), które 
w znaczny sposób podniosłyby 
jakość uzdatnianej wody. Zaletą 
uzdatniania wody światłem UV 
jest brak pozostałości chemicz-
nych i ubocznych produktów 
dezynfekcji – chloraminy, które 
są „odpowiedzialne” za zapach 
chloru na obiektach pływalni. 

Światło ultrafioletowe stosowane 
jest m.in. w celu:
– dezynfekcji, zabijania mikro-

organizmów,
– zmniejszenia środków odka-

żających: chloru, ozonu, nad-
tlenku wodoru,

– zniszczenia materii organicz-
nej: TOC, chloraminy, EDTA,

– aktywacji utleniaczy do po-
działu: pestycydów, NDMA, 
cyjanków, hormonów.

stojaki rowerowe – konserwacja i naprawy

W związku z tym, wszelkie akty 
dewastacji i uszkodzeń prosimy 

Jedna z pięciu nowych stacji znajduje się przy ul. Łaziennej

M
. M

yk
ow

sk
a 

Od kilku tygodni cykliści mogą już korzystać z nowych samoob-
sługowych stacji naprawy rowerów. Gdzie zgłaszać ich awarie?

zgłaszać bezpośrednio na adres 
mailowy: rowery.tczew@gpec.pl

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zakończyło II etap moderni-
zacji instalacji uzdatniania wody na kompleksie basenów krytych.

Konkurs dla przedszkoli 

do wygrania rowery,  
hulajnogi i trampolina
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24 czerwca, na terenie targowiska 
Manhattan, w godz. 9.00-13.00 
stać będzie mobilny punkt pobo-
ru krwi. zapraszamy chętnych do 
oddania krwi. 12 czerwca podob-
na akcja odbędzie się w Szkole 
Rolniczej w Swarożynie.
Za każdym razem, kiedy twoja 
krew pomaga: 
•	 matkom podczas porodu i ich 

dzieciom,
•	 jest potrzebna podczas zapla-

nowanych zabiegów, 
•	 wykorzystywana jest w nagłych 

wypadkach czy podczas dłu-
gotrwałego leczenia pacjentów 
chorych na nowotwory.

Każdy z Was może zostać honoro-
wym dawcą krwi. By oddać krew, 
należy zgłosić się do krwiodaw-
stwa, zabierając ze sobą dokument 
ze zdjęciem i numerem PESEL. 
Łącznie wizyta w punkcie krwio-
dawstwa nie zajmie więcej niż go-
dzinę. Bardzo ważne jest by przed 
oddaniem krwi zjeść lekki posiłek 
oraz nie pić alkoholu. W ciągu doby 
poprzedzającej oddanie krwi każ-
dy powinien wypić około dwa litry 
płynów. Krew może być pobrana 
od osób pełnoletnich, zdrowych, 
którzy w ostatnim półroczu nie 
mieli wykonanego zabiegu ope-
racyjnego, tatuażu, przekucia uszu 
lub innych części ciała.
Honorowemu krwiodawcy przy-
sługuje posiłek regeneracyjny w 
postaci ośmiu czekolad, herbatni-
ków i soku. W dniu oddania krwi ma 
także prawo do zwolnienia z pracy, 
uczniowie z zajęć lekcyjnych. Oso-
by, które by oddać krew dojeżdżają 
spoza miasta mogą liczyć na zwrot 
kosztów. Bezpłatnie można również 
uzyskać wyniki swoich badań wiru-
sologicznych i morfologię.
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
posiada 8 oddziałów terenowych, 
miedzy innymi w Tczewie przy ul. 
Piaskowej 3 i przyjmuje dawców 
pięć dni w tygodniu. Na dawców 
czekamy w poniedziałek, wto-
rek, piątek 7.15-9.30; środę 7.15-
11.30, czwartek 10.00-12.00.
W 2015 roku w tczewskim oddziale 
pobrano 1633 litrów krwi pełnej.  
Otrzymane z niej składniki krwi 
trafiły do pomorskich placówek, 
w tym do szpitala w Tczewie. 
Zapraszamy mieszkańców powiatu 
tczewskiego do oddawania krwi, a 
władze i przedsiębiorców do aktyw-
nego wspierania tej szlachetnej idei. 
Należy pamiętać, że krew jest bez-
cennym lekiem, którego nie można 
wyprodukować, dlatego musimy 
dbać o to, by go nie zabrakło.

(informacja rcKiK w GdańsKu)

dobrawa Czocher i Eleonora Le-
wandowska otrzymały nagrody 
prezydenta Tczewa za działalność 
na rzecz kultury.
Nagrody zostały przyznane za 
osiągnięcia w 2015 r. W imieniu 
prezydenta Tczewa Mirosława 
Pobłockiego, wręczył je wice-
prezydent Adam Urban podczas 
Nocy Bibliotek (4 czerwca).

Zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej (nr XIV/104/2015) podjętą 
w grudniu 2015 r., prezydent  
Tczewa każdego roku przyznaje 
nagrody i wyróżnienia za dzia-
łalność w dziedzinie kultury. 
Nagrody mogą być przyznawa-
ne laureatom konkursów, olim-
piad, festiwali, przeglądów lub 
innych form współzawodnictwa 
w dziedzinie kultury, organizo-
wanych przez inne instytucje 
lub jednostki organizacyjne za 
dany rok kalendarzowy. Nagrody 
mogą być przyznawane osobom 
fizycznym lub osobom prawnym 
a także innym podmiotom pro-
wadzącym działalność na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew, na pod-
stawie oceny całokształtu dzia-
łalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu.

W bieżącym roku wpłynęły dwa 
wnioski o nagrody. Komisja po 
rozpatrzeniu wniosków pozy-
tywnie zaopiniowała oba wnio-
ski, w wyniku czego prezydent 
przyznał nagrody w wysokości 
po 1000 zł każda:

nagRody pRezydenta tczewa  
za działalność KUltURalną

1. dobrawa czocher – wiolon-
czelistka; uczestniczka wielu 
konkursów ogólnopolskich i 
międzynarodowych (np. laureat-
ka III nagrody na Ogólnopolskim 
Konkursie Luigi Boccheriniego, I 
nagroda na Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym im. Ju-
liusza Zarębskiego, II nagroda w 
Turnieju dla Wiolonczelistów  w 
Warszawie); stypendystka Krajo-
wego Funduszu na Rzecz Dzieci 
– dla wybitnie utalentowanych 
uczniów z polskich szkół; wyda-
ła wraz z pianistką Hanną Rani-
szewską debiutancką płytę „Biała 
Flaga”; koncertuje regularnie po 
całej Polsce;

2. Eleonora lewandowska – ini-
cjatorka zorganizowania Kociew-
skiego Konkursu (dzisiaj już Festi-
walu) Literackiego im. Romana 

Landowskiego, który promuje 
uniwersalne wartości kultury re-
gionu wśród dzieci i młodzieży 
oraz mieszkańców Kociewia (od 
2008 r.), wieloletnia Prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Tczew-
skiej, której aktywna postawa w 
szeregach towarzystwa przyczy-
niła się do uzyskania przez To-
warzystwo wielu zaszczytnych 
wyróżnień np. Dyplom Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za szczególne zasługi  w 
upowszechnianiu kultury, nagro-
da Kociewskie Pióro w kategorii 
animacja kultury, Medal Chwalba 
Grzymisława w uznaniu zasług 
na rzecz rozwoju Kociewia, Dy-
plom Samorządu Miejskiego za 
trud i ogromne zaangażowanie 
w pracę społeczną.

M.M.

Nagrody wręczał Adam Urban, wiceprezydent Tczewa

Tego, gdzie żyją dzikie stwory do-
wiedziały się dzieci z baśni czyta-
nej przez prezydenta Tczewa.
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Tczewie zaprosiła najmłodszych 
czytelników w dniu ich święta 
(1 czerwca) do wysłuchania na 
żywo baśni Maurica Sendaka pt. 
„Tam, gdzie żyją dzikie stwory”. 
Wszystkim zgromadzonym przy 
ławeczce Romana Landowskiego, 
fragmenty baśni czytał prezydent 
tczewa Mirosław Pobłocki. 

Dzieci bardzo uważnie słuchały 
baśni i pomagały prezydentowi 
w odtwarzaniu kolejnych postaci 
i wydarzeń z książki. Okazało się, 
że najmłodszych wcale nie trze-
ba zachęcać do słuchania bajek. 
Sami również chętnie czytają.

Na zakończenie na wszystkich 
czekały drobne upominki i 

dzIEń dzIECkA z BAŚnIą 

słodycze.

Była to już druga edycja wspól-
nego czytania bajek z okazji Dnia 

Dziecka, które przygotowała 
Miejska Biblioteka Publiczna. 

M.M.

Prezydent Mirosław Pobłocki zachęcał dzieci do wspólnego 
czytania bajek
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Krew pomaga
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W Tczewie odbyły się ćwicze-
nia „Sambor 2016”, których 

celem było sprawdzenie goto-
wości miejskich i powiatowych 
służb na wypadek realnego za-
grożenia.
Organizatorem ćwiczeń było 
Starostwo Powiatowe w Tczewie  
przy udziale Urzędu Miejskiego 
w Tczewie, Urzędów Gmin w 
Tczewie i Subkowach oraz firmy 
Meteor obsługującej komunika-
cje miejską w Tczewie. 
Do ataku doszło ok. godz. 10.00. 
Autobus linii nr 3 już na pętli czy-
żykowskiej był pełen pasażerów.  
Na ul. Konarskiego wsiedli do nie-
go terroryści.  Autobus miejski, 
nie zatrzymując się na żadnym 
przystanku, dotarł na pl. Piłsud-

Ulica Saperska została objęta 
całkowitym zakazem zatrzy-

mywania się (oprócz zatok po-
stojowych). Zmieniła się też trasa 
przejazdu autobusu linii nr 8. Auto-
busy jadące z dworca kursują przez 
al. Zwycięstwa i Saperską, omijając 
ul. Jedności Narodu. Przystanek 
autobusowy Jedności Narodu/Sa-
perska przeniesiony został na ul. 
Saperską (w pobliże skrzyżowania 
z ul. Jedności Narodu), natomiast 
przystanek Jedności Narodu/

Pierwszy z przetargów odbę-
dzie się 21 lipca. Jego przed-

miotem będzie sprzedaż  liczącej 
5012 m2 nieruchomości, położo-
nej przy ul. Zamkowej 20. Teren 
przeznaczony jest na funkcje 
mieszkaniowe, usługowe, obsłu-
gi inżynieryjnej. Może tu powstać 
np. hotel, restauracja. Cena wy-
woławcza to 1 600 000 zł.
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, samorząd miasta 
Tczewa przygotował ofertę pod 
działalność domu opieki. 11 sierp-
nia odbędzie się przetarg ograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści należącej do Gminy Miejskiej 
Tczew, położonej w sąsiedztwie 
Parku Miejskiego przy ul. Kołłą-
taja i Czyżykowskiej.  W Tczewie 
mamy blisko 6 tys. mieszkańców 
powyżej 70. roku życia, wielu po-
trzebuje opieki. Nieruchomość o 
pow. 9080m2 mieści się w pobliżu 
centrum, przy 100-letnim, gęsto 
zadrzewionym parku miejskim. 

TERRORYŚCI W CEnTRUM TCzEWA

skiego, przed Urząd Miejski. Tam 
już czekał Samodzielny Podod-

dział Antyterrorystyczny Policji 
sprowadzony z Gdańska. Pojawił 

ATRAkCYJnE dzIAłkI nA SPRzEdAż

Placówka będzie świadczyć usłu-
gi bytowe, opiekuńcze, wspo-
magające i edukacyjne osobom 
wymagającym całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby 
i niepełnosprawności. Istotną rolą 
placówki ma być zapewnienie 

Również 11 sierpnia odbędzie się 
przetarg na nabycie nieruchomo-
ści położonej w Tczewie przy ul. 
Dworcowej 4 (dawny Bank Żyw-
ności i magazyn PKP). 
Powierzchnia użytkowa budynku 
to łącznie 418,5 m2, powierzchnia 
działki to 2044 m2. Nieruchomość 
położona jest w sąsiedztwie wę-
zła transportowego oraz Galerii 
Kociewskiej. Cena wywoławcza 
to 500 000 zł. 
Jest to idealne miejsce na gastro-
nomię, usługi lub inną działalność 
uzupełniającą ofertę wokół węzła 
transportowego.

ROzPOCzął SIę REMOnT UL. JEdnOŚCI nAROdU
Gdańska w czasie remontu ulicy 
będzie nieczynny. Nie zmienił się 
rozkład jazdy autobusów z Czy-
żykowa do dworca, natomiast z 
dworca autobusy będą wyjeżdżały 
z 1-minutowym opóźnieniem, aby 
od ul. Wojska Polskiego włączyć się 
w swój dotychczasowy rozkład.

Prace rozpoczynają się od strony 
ul. Wojska Polskiego, na części ul. 
Saperskiej i w miejscu, gdzie po-
wstanie rondo (u zbiegu ul. J. Na-

rodu, Saperskiej i al. Zwycięstwa). 
Zakres prac wymaga przebudo-
wy wszystkich instalacji pod-
ziemnych. Przezbrojenie może 
potrwać ok. 2 miesięcy. Kierow-
ców czekają utrudnienia, ale wy-
konawca zapewnia, że dojazd do 
budynków dla mieszkańców oraz 
służb specjalnych (pogotowie, 
straż pożarna) zostanie zapew-
niony. Tymczasowy utwardzony 
dojazd zostanie zorganizowany 
w sąsiedztwie garaży.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
Skanska, która wygrała przetarg 
ogłoszony przez Zakład Usług 
Komunalnych w Tczewie. W tym 
roku realizowany będzie I etap in-
westycji, jego koszt to nieco po-
nad 2 mln zł. Termin zakończenia 
prac to 17 października. Zgodnie 
z warunkami przetargu, zakres 
zadania może zostać zwiększony 
do 50% kwoty przetargu.

M.M.

Oferta sprzedaży dotyczy m.in. dawnego magazynu PKP

1 czerwca mieszkańcy Tczewa byli świadkami niecodziennego – grupa antyterrorystów odbiła porwany autobus uwalniając zakładników.

szczegóły związane z ofertą oraz wszelkie 
dane można 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. 

gmina Miejska Tczew prowadzi obecnie trzy postępowania przetargowe na zbycie bardzo atrakcyjnych działek. 

13 czerwca rozpoczął się remont ul. Jedności narodu. zmieniła się organizacja ruchu i trasa przejazdu autobusów.

się też policyjny negocjator i psy-
cholog. Policja zablokowała część 
ronda. Urzędnicy zostali ewaku-
owani z budynku. Negocjacje z 
porywaczami autobusu nie przy-
niosły pożądanego efektu, zatem 
do akcji wkroczyli antyterroryści, 
którzy sprawnie rozprawili się z 
dwoma bandytami. Oswobodzili 
też pasażerów.
W rolę zakładników wcieliła się 
młodzież z Zespołu Szkół Ekono-
micznych.  
Przepisy obligują samorządy do 
przeprowadzania takich ćwiczeń 
raz na trzy lata. Ostatnie odby-
ły się w 2014 r. i wówczas akcja 
związana była z zatruciem ujęcia 
wody.

M.M.

odpowiedniej opieki, wsparcia, 
poszanowania praw, godnego 
traktowania, aktywizacji i rehabi-
litacji leczniczej i społecznej dla 
osób korzystających z jej usług. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 
2 020 000 zł. 
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• Przewieziono 13 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 6 do Po-
gotowia Socjalnego w Elblągu, 
4 – do miejsca zamieszkania, 2 
– do ośrodka dla bezdomnych w 
Malborku, 1 – do policyjnej izby 
zatrzymań.

• Przeprowadzono 90 wspólnych 
patroli z funkcjonariuszami KPP.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 31 
interwencji własnych oraz 57 
zleconych (przez administracje 
osiedli, dyżurnych SM, miesz-
kańców), nałożyli 16 mandatów 
karnych na łączną kwotę 1100 zł. 
Wystawiono też 5 wezwań dla 
sprawców wykroczeń, 15 osób 
pouczono.

Na terenie Os. Garnuszewskie-
go i Zatorza dzielnicowi podjęli 
13 interwencji własnych oraz 68 
zleconych, nałożyli 5 mandatów 
karnych na łącznie 350 zł, wy-
stawili 5 wezwań dla sprawców 
wykroczeń oraz 3 osoby po-
uczyli. 

Na terenie Starego Miasta i Czyży-
kowa dzielnicowi podjęli 31 inter-
wencji własnych oraz 124 zlecone, 
nałożyli 20 mandatów karnych na 
łącznie 1450 zł, wystawili 20 we-
zwań dla sprawców wykroczeń 
oraz 11 osób pouczyli. 

Interwencje dzielnicowych do-
tyczą głównie spraw porządko-
wych, spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych, wykro-
czeń drogowych.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Starogardzie Gd. wykonując 
prace porządkowe na terenie 
Tczewa zebrali 252 worki śmieci 
(po 120 l każdy) oraz 3 przyczepy 
ciągnikowe liści. Usunięto śmieci 
m.in. z terenu działek ogrodni-
czych na Os. Czyżykowo, teren 
za pomnikiem przy b. jednostce 
wojskowej, skwer 750-lecia na 
os. Górki, pl. św. Grzegorza, teren 
przy garażach za stacją Shell.

• Usunięto 6 długo nieużytkowa-
nych samochodów i wraków – z 
ul. Głowackiego (Fiat), z al. Soli-
darności (Opel), z ul. Akacjowej 
(Nissan), z ul. Paderewskiego 
(Ford), z ul. Modrzewskiego (Alfa 
Romeo), z ul. Bądkowskiego (Re-
nault).

• Do Komendy Powiatowej Policji 
przekazano materiały z monitoringu 
dotyczące: włamania (5.05 i 20.05), 
pobicia (11.05), oszustwa (16.05), 
kradzieży roweru (18 i 20.05), uszko-
dzenia mienia (23.05).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadzania 
czworonogów i sprzątania po 
nich. Przeprowadzono 40 inter-
wencji. Nałożono 4 mandaty kar-
ne (łącznie 300 zł) za niezgodne z 
przepisami wyprowadzanie psów 
oraz 2 mandaty (łącznie 150 zł) za 
niesprzątanie po psach, pouczo-
no 5 osób. 10-krotnie zgłoszono 
do schroniska informację o psach 
bez opieki.

W ostatnim czasie obserwuje 
się rosnący wśród młodzie-

ży problem palenia papierosów, 
stosowania środków odurzają-
cych tzw. „skrętów” oraz modę na 
e-papierosy. W związku z tym, w 
II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana III Sobieskiego w Tczewie 
funkcjonariusz straży miejskiej 

19 maja obchodzony jest Dzień 
Dobrych Uczynków. Tego dnia 

mali podopieczni  Świetlicy Śro-
dowiskowo – Sąsiedzkiej Zarządu 
Miejskiego  Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej przy ul. Za-
mkowej zbierali książeczki dla 
dzieci, które przekazane zostały 
oddziałowi dziecięcemu tczew-
skiego szpitala. 

Wszyscy, którzy przyszli podzielić 
się książkami, mogli korzystać z 
licznych atrakcji przygotowanych 
przez świetlicę. Były wspólne gry, 
zabawy. Można było zmierzyć 
ciśnienie i poczęstować się słod-
kościami. Mały policjant (jeden z 
podopiecznych świetlicy w prze-

dobRe UczynKi na zaMKowej
braniu) wraz z Moniką fabich 
ze Straży Miejskiej zatrzymywali 
samochody przejeżdżające ul. 
Zamkową prosząc kierowców, 
by zwolnili, a przy okazji życząc 
bezpiecznej podróży i częstując 
lizakami. Większość kierowców 
chętnie zatrzymywała się, widząc 
znak STOP nawet w rękach tak 
małego policjanta.

Jak powiedziała Magdalena 
Grabowska, koordynatorka pla-
cówki, świetlica na Zamkowej już 
po raz trzeci zorganizowała Dzień 
Dobrych Uczynków. To również 
okazja do zaproszenia sąsiadów 
i dzieci z dzielnicy do wspólnego 
spędzenia czasu.

dzieci ze świetlicy na zamkowej zaprosili mieszkańców do wspólnego świętowania dnia dobrych Uczynków. 

ze stRażą MiejsKą o “sKRętacH” i e-papieRosacH
31 maja to Światowy dzień bez Tytoniu. Podczas zajęć w II LO strażniczka miejska informowała młodzież o zagrożeniach związanych z paleniem.

przeprowadził pogadankę „Pale-
nie szkodzi i uzależnia”. Zapozna-
no młodzież ze skalą problemu, 
tłumaczono jak palenie szybko 
zmienia się w nałóg, jak trudno z 
nim zerwać oraz jakie stanowi za-
grożenie dla zdrowia i życia ludz-
kiego. Ponadto poinformowano 
licealistów o ustawowym zakazie 

palenia, wskazano miejsca, gdzie 
obowiązuje bezwzględny zakaz 
palenia tytoniu oraz uświadomio-
no o grożących za niestosowanie 
się do obowiązujących przepisów 
konsekwencjach prawnych . Tego 
typu spotkania opierające się na 
wspólnej konwersacji cieszą się 
dużym zainteresowaniem, a czyn-

ny udział młodzieży utwierdza 
funkcjonariuszy w przekonaniu , 
że nie był to stracony czas .
Na koniec prelekcji każdy z 
uczestników mógł założyć nar-
kogogle i osobiście przekonać 
się jak zmienia się spojrzenie 
człowieka na świat po zażyciu 
środków odurzających.

stRaż MiejsKa w MajU
W maju 2016 r. tczewska Straż Miejska odnotowała 1045 interwencji, w tym 498 zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 
157 – od operatorów monitoringu, 150 zgłoszonych  przez dyżurnych komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz 240 – to interwencje własne 
strażników.
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Część materiałów filmowych 
została nagrana nieco wcześ-

niej, ale zdecydowana większość 
realizowana była na żywo i przy 
licznym udziale widzów. Dzie-
dziniec Fabryki Sztuk zamienił 
się w studio filmowe. Ci, którzy 
zechcieli przyjść , mieli szansę 
zobaczyć, jak powstaje program 
telewizyjny, a pozostali mogli 
zobaczyć efekty w wieczornym 
programie gdańskiej „Trójki”.

W programie zobaczyliśmy i usły-
szeliśmy m.in.: Harcerską Orkie-
strę Dętą, zespół Czarne Kwiaty, 
Romka Puchowskiego. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki opo-

TCzEW W „POMORzU nA WEEkEnd”

– Inspiracją dla tczewskiej Nocy 
Muzeów była najnowsza nasza 
wystawa „20 lat wolności. Tczew 
1920-1939”. Zapraszam do jej 
obejrzenia i wspólnej zabawy 
– tymi słowami przywitała gości 
Fabryki Sztuk dyrektor Alicja Ga-
jewska.

Chwilę potem na scenie pojawili 
się pierwsi artyści – tancerze ze 
szkoły tańca „stakato”, którzy 
wprowadzili publiczność w klimat 
epoki. Występujący po nich soliści 
i zespoły – Baba Band, Aleksan-
dra dulny i Michał Kulas, Adrian-
na Myszkiewicz oraz Barbara 
lewicka-Wójcik, dariusz Wójcik 
wraz z Rafałem lewandowskim 
– zaprezentowali niezapomniane 
utwory międzywojennych gwiazd 
polskiej estrady.

Występy taneczne i koncerty 
muzyczne przeplatane były kon-
kursami, pokazem mody w wy-
konaniu uczniów Zespołu szkół 
Budowlanych i odzieżowych  
w Tczewie i popisem iluzjonistycz-
nym Macieja dudy damatusa.

To zaledwie część atrakcji, jakie 
czekały na odwiedzających Fa-
brykę Sztuk 21 maja. Wszyscy 
chętni mogli poddać się stylizacji 
retro w saloniku mody i urody, 
po czym zapozować przy foto-
ściance.  Najciekawiej przebrana 
osoba wygrała przejażdżkę za-
bytkową luksusową limuzyną,  

STYLOWA nOC W FABRYCE SzTUk

o której opowiedział jej właściciel 
ludwik Różniakowski.

Powodzeniem cieszyły się war-
sztaty taneczne i spacery histo-
ryczne. Specjalną trasę opraco-
wało Stowarzyszenie „dawny 
tczew” – poznaliśmy zagadki 
kryminalne międzywojennego 
Tczewa.

Na najmłodszych czekało mia-
steczko gier plenerowych, gdzie 

mieli okazję popróbować swoich 
sił w żonglerce i ekwilibrystyce, 
a także nauczyć się gry w serso 
i jojo. Po podwórkowych zaba-
wach chwilą wytchnienia dla 
dzieci były warsztaty plastyczne 
i kącik czytelniczy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

Podczas Europejskiej Nocy  Mu-
zeów zwiedzającym udostępnio-
no nieodpłatnie wystawy stałe i 
czasowe.

Partnerzy wydarzenia to – obok 
wspomnianych już Stowarzy-
szenia „Dawny Tczew”, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Zespołu 
Szkół Budowlanych i Odzieżo-
wych – Bank Spółdzielczy w 
Tczewie, kino „Helios”, Zespół 
Kształcenia Zawodowego, Ko-
menda Powiatowa Policji, Straż 
Miejska, Zakład Usług Komu-
nalnych.

M.Ś.

Koncerty muzyki retro, charleston, pokaz mody, występ iluzjonisty, konkursy, gry plenerowe, a nawet salonik 
urody – tym razem Europejska Noc Muzeów upłynęła na zabawie w klimacie lat dwudziestych i trzydziestych.

W maju gościliśmy w Tczewie ekipę TVP Gdańsk, która zrealizowała trwający ponad godzinę program o Tczewie.

wiedział historię tczewskich mu-
rali, a Alicja Gajewska, dyrektor 
Fabryki Sztuk, oprowadziła po 
wystawie na temat międzywo-
jennego Tczewa, józef Golicki 
wspominał szkolnego kolegę 
– Grzegorza ciechowskiego. 
Usłyszeliśmy też o ciekawej ini-
cjatywie MBP – wymienialni ksią-
żek. Wśród gości programu byli 
członkowie Tczewskiej Inicjaty-
wy Rowerowej, Dawnego Tczewa 
oraz tczewscy seniorzy.

Program można zobaczyć na 
stronie internetowej TVP Gdańsk 
pod linkiem: http://gdansk.tvp.
pl/25328337/odc–13052016
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Wielka loteria,  
koło fortuny, tram-
poliny i dmuchańce 
to tylko niektóre 
atrakcje festynu  
samorządowo-ko-
munalnego, w któ-
rym uczestniczyły 
tysiące tczewian.
Wielki festyn samorządowo-ko-
munalny odbył się w Tczewie 
28 maja – już po raz czwarty. 
Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki zaprosił mieszkańców do 
poznania pracy Urzędu Miejskie-
go i firm komunalnych, a przede 
wszystkim do dobrej zabawy. 
Wszystko to w plenerowej atmo-
sferze – na Bulwarze Nadwiślań-
skim. Najwięcej niespodzianek 
czekało na najmłodszych, była to 
przecież sobota poprzedzająca 
Dzień Dziecka.

Wśród dzieci ogromnym zain-
teresowaniem cieszyło się koło 
fortuny. Wystarczyło zdobyć pie-
czątki do specjalnego kuponu, by 
móc zakręcić kołem i wygrać na-
grodę. Dzieci zdobywały piecząt-
ki w stoiskach firm komunalnych, 
Straży Miejskiej i miejskich insty-
tucji – ale nie za darmo. Najpierw 
trzeba było odpowiedzieć na py-
tania lub wziąć udział w jakiejś 
konkurencji. Chętnych jednak nie 
brakowało, tym bardziej, że każ-
de pole koła fortuny wygrywało. 
Nawet „bankrut” otrzymywał na-
grodę pocieszenia. Do wygrania 
były setki nagród, m.in. torby, 
polarowe koce, plecaki, kubki, 
breloczki, czapeczki, słuchaw-

TO BYł FESTYn JAkICh MAłO…

strefa malucha pełna była bezpiecznych zabawek

Pieczątkę do koła fortuny można było zdobyć m.in. przy stoisku 
straży Miejskiej

Na wszystkich uczestników festynu czekało leczo, które pomagał przygotować 
prezydent tczewa 

Każdy chciał spróbować szczęścia w kole fortuny

Plenerowe warcaby przygotowała fabryka sztuk
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W wielkiej loterii można było wygrać m.im. tablet

ki z ładowarkami, magnesy na 
lodówkę, kredki, wejściówki na 
basen i wiele innych. Na małej 
scenie swoje umiejętności pre-
zentowały dzieci uczęszczające 
na zajęcia do Centrum Kultury i 
Sztuki. 

Każdy uczestnik koła fortuny 
otrzymywał także kupon na wiel-
ką loterię, gdzie nagrodami były: 
tablet, rower i trampolina. Tablet 
ufundowała firma ZUK, rower 
–PUM i Clean Bud, a trampolinę 
– Urząd Miejski.

Na dzieci czekały też darmowe 
lody, a na wszystkich głodnych 
– leczo.

Atrakcje dla dzieci przygoto-
wały też firmy komunalne. Przy 
ich stoiskach można było wziąć 
udział w zabawach i konkursach, 
a przy okazji dowiedzieć się, 
czym zajmują się poszczególne 
firmy, gdzie się mieszczą. War-
sztaty plastyczne i garncarskie 
przygotowała Fabryka Sztuk, do 
swojego stoiska zapraszały też 
Straż Miejska, Miejska Biblioteka 

Publiczna. Do udziału w rozgryw-
kach sportowych zapraszało 
Tczewskie Centrum Sportu i Re-
kreacji. W namiotach i chatach 
ulokowały się Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych, Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji, Tczew-
skie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, firmy odbierające 
odpady (Clean-Bud i PUM), Za-
kład Usług Komunalnych. Był 
z nami również Dawny Tczew, 
Urząd Miar i Wag. Po raz pierw-
szy swoje stoisko miało Narodo-
we Muzeum Morskie promujące 
swoją nową tczewską placówkę 
– Centrum Konserwacji Wraków 
Statków. 

Dzieci mogły się wyszaleć na 
trampolinie, dmuchanych zam-
kach i zjeżdżalniach. Na najmłod-
szych czekała tzw. strefa malucha 
z bezpiecznymi zabawkami, gra-
mi, kolorowankami itd. Strażacy 
proponowali dzieciom wspinacz-
kę po linie i podziwianie Tczewa  
z 40-metrowej drabiny. 

O godz. 18.00 odbyła się licyta-
cja samochodu marki Chevrolet 
Evanda. Autem jeździło dwóch 
prezydentów Tczewa – Zenon 
odya i Mirosław Pobłocki, od 
2015 r. samochód należał do Za-
kładu Usług Komunalnych Auto 
wyprodukowano w 2005 r. Cena 
wywoławcza wynosiła 2100 zł. 
Do licytacji stanęło tylko dwoje 
chętnych. Ostatecznie samochód 
został sprzedany za 3600 zł.

Wiele osób czekało na wieczorny 
koncert. Jako pierwszy wystąpił 
RICKSHAV, a po nim gwiazdy wie-
czoru – GOLDEN LIFE i ANDRE. 
Na zakończenie można było po-
tańczyć przy muzyce biesiadnej 
w wykonaniu zespołu Półtora 
Gościa.

Za rok kolejna edycja pikniku sa-
morządowo-komunalnego. Już 
dzisiaj zapraszamy.

M.M.

 strażacka orkiestra dęta 

Pieczątkę do koła fortuny można było zdobyć m.in. przy stoisku 
straży Miejskiej

Zjeżdżalnie i dmuchańce cieszyły się dużą popularnością

W namiocie prezentowały się młode artystyczne talentylicytowany samochód sprzedano za 3,6 tys. zł
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Chociaż odbyła się już oficjalna 
inauguracja Centrum Konserwa-
cji Wraków Statków w Tczewie, 
to placówka zostanie otwarta dla 
zwiedzających 2 lipca. 

– Otwierając CKWS, otwieramy 
nowy rozdział w historii naszej in-
stytucji i urzeczywistniamy jedno 
z naszych wspólnych – muzeal-
nych marzeń, o miejscu, którego 
próżno szukać w Polsce, a nieła-
two też znaleźć w Europie – mówi 
jerzy litwin, dyrektor Narodo-
wego Muzeum Morskiego.

W uroczystej inauguracji, która 
odbyła się 13 czerwca, uczest-
niczył m.in. Karsten Klepsvik, 
ambasador Królestwa Norwegii 
w Polsce oraz wojewoda pomor-
skie dariusz drelich. Prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki po-
gratulował Narodowemu Muze-
um Morskiemu nowego obiektu 
i determinacji w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. – Cen-
trum Konserwacji Wraków Stat-
ków wzbogaciło i uatrakcyjniło 
ofertę turystyczną i edukacyjną 
Tczewa. – powiedział prezydent 

Prezydent Miasta Tczewa infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tczewie 
(II piętro) zostały wywieszone:
• wykaz nieruchomości grunto-

wej, KW nr GD1T/00017499/1, 
przeznaczonej do dodania w 
dzierżawę pod uprawy rolne, 
w której skład wchodzą dział-
ka nr 8/5, obręb 14, w części 
o powierzchni 0.8474 ha, 
położona przy ulicy Bałdow-
skiej, działka nr 22/6, obręb 
14, o powierzchni 3.6523 ha, 
położona przy ul. Ceglarskiej 
oraz działka nr 36, obręb 14, 
o powierzchni 1.9404 ha, po-
łożona przy ul. Nadbrzeżnej; 

• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako 
działka nr 8/5, obręb 14, KW 
nr GD1T/00017499/1, po-
łożonej w Tczewie przy ul. 
Bałdowskiej, przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę, 
pod uprawy rolne, w części 
o powierzchni 8.4972 ha.

• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 61/1, obręb 4, KW nr 
GD1T/00017345/7, położo-
nej w Tczewie przy ul. Gdań-
skiej, o powierzchni 87 m2, 
przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w celu prowa-
dzeniu działalności handlo-
wej i usługowej;

• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako 
działka nr 189/1, obręb 10, 
KW nr GD1T/00016855/8, 
położonej w Tczewie przy 
ul. Targowa, przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę, 
pod uprawy rolne, w części 
o powierzchni 2.4000 ha;

• wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, położonej 
na targowisku miejskim 
w Tczewie przy ul. Żwirki - 
boks handlowy nr 15, o pow. 
13,20 m2 w hali nr I, oznaczo-
nej nr działki 32/34, obręb 
5, KW GD1T/00016850/3, 
przeznaczonej do oddania 
w najem w drodze III prze-
targu, w celu prowadzenia 
działalności handlowej;

• wykaz nieruchomości grun-
towej, oznaczonej jako dział-
ka nr 422/9, obręb 10, KW nr 
GD1T/00015038/8, położo-
nej w Tczewie przy ul. Sape-
rów Tczewskich, przeznaczo-
nej do oddania w dzierżawę, 
w części o powierzchni 3000 
m2, w celu utworzenia zaple-
cza budowy i składowania 
materiałów budowlanych.

centrum Konserwacji wraków statków po premierze

Mirosław Pobłocki. – W sąsiedz-
twie tak prężnej placówki kultu-
ralnej jak Fabryka Sztuk oraz Mu-
zeum Wisły, CKWS jest skazane 
na sukces.

Budowa obiektu trwała dwa i pół 
roku. Inwestycja kosztowała 22 
mln zł., z czego 85 proc. to środ-
ki Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego, a 15 proc. to wkład 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

W magazynie studyjnym prezen-
towane są elementy konstruk-
cyjne oraz zabytki wydobyte z 
wraków eksplorowanych przez 
Dział Badań Podwodnych NMM. 
Imponujące wrażenie robi ściana 
magazynu z kolekcją dłubanek, 
łodzi i kajaków ze zbiorów muze-

alnych. W magazy-
nie eksponowane są 
też zabytkowe jach-
ty: „Opty” – jacht, na 
którym Leonid Teliga 
opłynął, jako pierw-
szy Polak, kulę ziem-
ską, „Dal” – pierwszy 
polski jacht, którym 
Andrzej Bohomolec, 
Jerzy Świechowski i 
Jan Witkowski popły-
nęli do Stanów Zjed-

noczonych i spawana 
„Kumka IV” – zabytek 

polskiej myśli technicznej. 

Pracownia Konserwatorska Cen-
trum Konserwacji Wraków Stat-
ków wyposażona jest w sprzęt 
niezbędny do całego procesu 
konserwacji zabytków, począw-
szy od zabezpieczenia zabytków 
w miejscu ich wydobycia, aż po 
realizację profilaktyki konserwa-
torskiej. 
Centrum Konserwacji Wraków 
Statków pełnić będzie także 
funkcję instytucji edukacyjnej. 
Goście dowiedzą się, jak wygląda 
praca archeologa podwodnego i 
jaką drogę pokonują eksponaty 
z dna morskiego do muzealnej 
gabloty. 
Jedną z głównych atrakcji CKWS 
będzie rozszerzona rzeczywi-
stość (AR) – technologia, która 
zaczęła być wykorzystywana 
przez muzea na całym świecie. 
Za pomocą aplikacji, dostępnej 
na telefony z systemami Andro-
id i iOS, będzie można obejrzeć 
specjalne prezentacje opisują-
ce zabytkowe jachty oraz burtę 
średniowiecznego statku, a także 
poddać wirtualnej konserwacji 
obiekty wydobyte z wraków. W 
ramach realizacji projektu po-
wstało również Wirtualne Muze-
um Morskie. 

M.M.

Tczewski oddział narodowego 
Muzeum Morskiego w gdańsku to 
jedyne takie miejsce, gdzie można 
zapoznać się z technikami budo-
wy dawnych łodzi oraz statków, 
zobaczyć „skarby” polskiego że-
glarstwa i podejrzeć muzealnych 
konserwatorów przy pracy.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Dyrektor CMM Jerzy Litwin otrzymał od 
prezydenta Tczewa herb naszego miasta

Miejski Zarząd Dróg w Tcze-
wie oraz METEOR Sp. z 

o.o. informują, że w okresie od 
27 czerwca do 31 sierpnia br. 
wprowadza się lEtNi RoZKŁAd 
jAZdy autobusów komunikacji 
miejskiej w Tczewie.

Wraz z wprowadzeniem letnie-
go rozkładu jazdy zlikwidowane 
zostaną linie autobusowe nr 9 i 
19 a kursy, które były wykonywa-

letni rozkład jazdy – od 27 czerwca 
ne na tych liniach, będą ujęte w 
trasach linii 7 i 17.

Zmianie ulegnie trasa przejaz-
du linii 4 na odcinku pl. jana 
Pawła ii – Armii Krajowej. Z 
przystanku pl. Jana Pawła II au-
tobusy nie będą skręcały w ul. 
Żwirki, tylko pojadą prosto ul. 
Jagiellońską (obsługa przystanku 
Jagiellońska / Wigury) i dalej Al. 
Kociewską do ul. Żwirki, gdzie od 

przystanku Żwirki/Jagielły włą-
czą się na swoją dotychczasową 
trasę. Powrotnie autobusy będą 
kursowały taką samą trasą (nie 
będzie obsługiwany przystanek 
Żwirki/Andersa).

Szczegółowe rozkłady jazdy 
wszystkich autobusów dostępne 
na stronie www.meteor.tczew.pl 
oraz w dużej gablocie na terenie 
Węzła Komunikacyjnego.
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W tym roku mija 100. rocznica uro-
dzin Małgorzaty gdaniec (zm. 2000 r.) 
i Albina Stangenberga (zm. 1993 r.). 
Byli oddanymi społecznikami Tcze-
wa, a jako harcmistrzowie znakomi-
tymi wychowawcami młodzieży.
M. Gdaniec urodziła się w Tcze-
wie i całe życie związała z naszym 
miastem. Aktywność zawodową 
rozpoczynała jako instruktor wf. 
Wiele lat pracowała w PKP. Więk-
szość wolnego czasu poświęcała 
różnorakiej aktywności społecz-
nej. W 1939 roku uczestniczyła w 
wojnie obronnej. W Polsce Ludo-
wej działała w kilku organizacjach 
społecznych np. PCK, LOK oraz w 
ruchu związkowym, jednak praw-
dziwym jej przeznaczeniem było 
harcerstwo. Była współorganiza-
torką wielu obozów harcerskich. 
Dzięki jej pasji funkcjonowały dru-
żyny harcerskie przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Tczewie. Hm. M. 
Gdaniec stała na czele spółdziel-
czego Szczepu ZHP im. Bohaterów 
Monte Cassino. W Komendzie Huf-
ca ZHP Tczew wielokrotnie prze-
wodniczyła komisji rewizyjnej. 
A. Stangenberg urodził się w Pel-
plinie, ale całe swoje dorosłe życie 
związał z Tczewem. Wychował się w 
rodzinie nauczycielskiej. Ukończył 
Humanistyczne Gimnazjum Męskie 
w Tczewie. Z czasem uzyskał wy-
kształcenie ekonomiczne. W 1939 
roku brał udział w wojnie obron-
nej. Jego młodszy brat,  Hubert 
Stangenberg (1919-1944), poległ 
na barykadach powstańczej War-
szawy w 1944 roku. W 1945 roku 
A. Stangenberg włączył się w dzieło 
odbudowy życia społecznego w 
Tczewie. Z ramienia SD zasiadał w 
Miejskiej Radzie Narodowej. Nade 
wszystko poświęcił się działalności 
w ZHP. W przełomowym roku 1956 
brał udział w odbudowie harcer-
stwa. W  latach 1959-1964 był ko-
mendantem Hufca ZHP Tczew. W 
1960 roku miał ogromny udział w 
dokonaniach  harcerskich podczas 
jubileuszu 700-lecia Tczewa (1260-
1960). W ramach współpracy z 
FPS „Polmo” został komendantem 
Szczepu im. Szarych Szeregów. 
W ostatnim okresie życia hm. A. 
Stangenberg przewodniczył SKI 
„Jaszczurkowcy”. 
Harcmistrzowie i społecznicy: M. 
Gdaniec i A. Stangenberg zapisali 
się złotymi zgłoskami w dziejach 
Tczewa. Z oddaniem bronili Oj-
czyzny w 1939 roku. W trudnej 
rzeczywistości po 1945 roku, 
posługiwali w odbudowie życia 
społecznego. Popularyzując tra-
dycyjne ideały i wartości harcer-
skie, uczyli miłości do Ojczyzny.  

Jan Kulas

pamięci tczewskich 
harcmistrzów 

Wystawa została otwarta 25 
maja i będzie można ją oglą-

dać do 1 października br. Nowa eks-
pozycja od razu wzbudziła zaintere-
sowanie przechodniów. Zobaczyć 
ją przyszli m.in. uczniowie Zespołu 
Szkół Katolickich. Wydarzenie zor-
ganizowała Fabryka Sztuk.

– Wystawa prezentowana jest 
na osiemnastu planszach tema-
tycznych, na których opisana jest 
historia kościoła i Parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Tczewie 
– powiedziała Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk. – Dzieje 
tczewskiej fary,  i zarazem miasta z 
którym jest nierozerwalnie związa-
na, ilustrują archiwalne i współczes-
ne zdjęcia i rysunki. Oglądając wy-
stawę możemy zajrzeć do skarbca 
Fary, poznać proboszczów którzy 
gospodarowali parafią – której hi-
storia sięga XIII wieku oraz zapo-
znać się z niezwykle bogatym w 
detale wnętrzem tczewskiej świą-
tyni. To prawdziwy skarbiec sztuki 
sakralnej różnych epok. 

Jak powiedział ks. prałat Piotr 
Wysga, proboszcz tczewskiej 

TCzEWSkA FARA nA „WęźLE” 

fary, cytując słowa nieżyjącego 
już biskupa pelplińskiego jana 
Bernarda szlagi: „Taki kościół 
jak fara tczewska jest wielkim 
skarbcem wspaniałych dzieł 
sztuki, których natchnieni auto-
rzy jakby współzawodniczyli w 
dążeniu do jak najpiękniejszego 
środka wyrazu i do najbardziej 
przekonującego zapisu ludzkiego 
ducha, który w swoich dziełach, 
jak i w sobie samym, nieustannie 

odkrywa obraz i społeczeństwo 
Stwórcy”.

Pomysłodawcą wystawy jest Rado-
sław Wiecki z Fabryki Sztuk. Ekspo-
zycja jest pierwszą z planowanego 
cyklu wystaw poświęconych tczew-
skim świątyniom. Prezentowane 
zdjęcia pochodzą m.in. ze zbiorów 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Józefa Golickiego.

M.M.

14 maja na górkach odbyła się Ma-
jówka Rodzinna, która od kilku już 
lat wpisuje się w kalendarz imprez 
w mieście.
Coroczna impreza skierowana do 
dzieci i dorosłych jest inicjatywą 
radnego Kazimierza Mokwy, Sto-
warzyszenia Górki oraz Fundacji 
Zielone Wzgórze przy wsparciu 
innych organizacji pozarządo-
wych i instytucji działających w 
Tczewie.

Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób mogła się odbyć wspania-
ła impreza dla dzieci i dorosłych. 
Atrakcje dla dzieci – plastyczne, 
ruchowe i inne przygotowane 
przez Tęczowe Przedszkole, Fun-
dację Zielone Wzgórze, Miejską 
Bibliotekę Publiczną oraz Fabrykę 
Sztuk dały dzieciom wiele radości 
i możliwość wyładowania energii. 
Dmuchańce, punkt strzelecki, ku-
cyki i inne atrakcje sprawiły frajdę 
niejednemu maluchowi i starsza-
kowi. Występy sceniczne zespołu 
Wiecznie Młodzi, Harcerskiej Or-
kiestry Dętej, zespołu Burczybas, 
Tczewskiej Formacji Szantowej 
czy pokaz rycerski zainteresowały 

ROdzInnIE nA góRkACh

nie tylko dzieci, ale także doro-
słych widzów.

Dodatkową atrakcją było pyszne 
jedzenie przygotowane przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Turza, a także danie z dzika z Koła 
Łowieckiego SZARAK. Pod opieką 
Akademii Piłkarskiej Tczew od-
bywały się rozgrywki sportowe 
dla młodszych i starszych dzieci. 

Przez cały czas przygrywał Zespół 
Muzyczny JAN oraz Marek Bycz-
kowski.
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim zaangażowanym za wspólne 
działania, a wszystkim przybyłym 
mieszkańcom Tczewa za obec-
ność i dobrą zabawę. 

informacja przesłana przez 
fundację zielone wzGórze

 „historia tczewskiej Fary” to tytuł plenerowej wystawy prezentowanej na terenie węzła komunikacyjnego 
przy dworcu PkP w Tczewie.
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Więcej informacji w Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie,  
w Biurze Wspierania Przed-
siębiorczości, przy ul. Obroń-
ców Westerplatte 3, I piętro, 
pokój 14 lub 16,  
w godzinach pracy urzędu.

inKUbatoR  
– biURo
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

cowoRKing
• Biurko i komputer dla Ciebie, 

adres dla firmy oraz internet 
od 100 zł miesięcznie

KonsUltacje  
i doRadztwo
• Konsultacje z zakresu poszu-

kiwania funduszy unijnych 

• Doradca Podatkowy 

• Bezpłatne konsultacje prawne 

• Konsultacje z ekonomii spo-
łecznej, w każdy czwartek  
w godz. 9:00–13:00, pok. 13.

• Biuro projektu „Kierunek 
na pracę” – dla wszystkich 
zainteresowanych podjęciem 
pracy na odległość lub złoże-
niem własnej oferty pracy  
– I piętro pok. nr 12 (pon.–pt. 
w godzinach 8:00–16:00),  
www.kieruneknaprace.eu 

• Powiatowe Centrum 
Informacyjne – poręczenia 
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.pl 
(I piętro pok. nr 17  
– w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego)

• Cykliczne spotkania: Szminki, 
ploty, papiloty i Młodzieżo-
wy Klub Biznesu

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

23 maja w domu Przedsiębiorcy, 
odbyło się drugie z kolei spotka-
nie networkingowe dla przedsię-
biorców. Spotkanie poprowadził 
Ireneusz Osiński – trener biznesu, 
mentor z fundacji na rzecz rozwo-
ju talentów. 
Na początku odbyła się otwarta 
sesja networkingowa, podczas 
której zgromadzeni przedsię-
biorcy mieli możliwość zapre-
zentowania siebie oraz swoich 
przedsiębiorstw. Następnie pan 
Osiński przedstawił swoją pre-
zentację, która miała zaznaczyć, 
jak ważną rolę odgrywa relacja 
w biznesie oraz efektywnym po-
zyskiwaniu klientów. Ponadto na 
spotkaniu obecny był Arkadiusz 
Wódarczyk HR Manager z firmy 
Flex, który zarysował problem, z 
jakim boryka się większość profe-
sjonalnych rekruterów, mianowi-
cie brakiem wykwalifikowanych 
absolwentów szkół średnich. Te-
mat wywołał gorącą dyskusję po-
śród uczestników spotkania. Po 

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

nETWORkIng SIę OPłACA

24 maja odbyły się kolejne war-
sztaty z przedsiębiorczości dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych: „Co dwie półkule to nie jed-
na – czyli mały krok na przód”.

Podczas majowego spotkania 
młodzieży w Domu Przedsiębior-
cy odbył się warsztat, który po-
prowadził Bartosz Stawikowski . 
Młodzież stanęła przed wyzwa-
niem stworzenia realnego mo-
delu biznesowego na potrzeby 
pomysłu Fundacji Pokolenia. Po-
mysł zakładał stworzenie spół-
dzielni socjalnej specjalizującej 
się w dostarczaniu przesyłek 
kurierskich na terenie Tczewa i 
okolic poprzez sieć rowerowych 
kurierów.

„Poprzez kreatywną gimnastykę 
od samego początku spotkania 
staram się przestawić uczniów 
na efektywne uczenie. Co dwie 
półkule to nie jedna” – mówi nam 
Bartosz przedstawiając owoce 

krótkiej przerwie odbyła się mo-
derowana sesja networkingowa, 
a tuż po niej kolejna prezentacja 
Piotra cymanowskiego z Zespo-
łu Kształcenia Zawodowego w 
Tczewie. Przybliżył uczestnikom 
rolę umiejętności pracowników 
w osiąganiu sukcesów zawodo-
wych. Zwrócił też uwagę na fakt, 
iż kształcenie przez całe życie 

jest podstawą adaptacyjności 
pracowników oraz pracodawców 
na rynku pracy. 

Kolejne spotkanie networkingo-
we dla przedsiębiorców odbę-
dzie się po wakacjach, wszystkie 
szczegółowe informacje dotyczą-
ce tego wydarzenia są dostępne 
na naszej stronie internetowej: 
www.dp.tczew.pl. 

Młodzież uczyła się tworzenia modeli biznesowych

pracy uczestników warsztatów 
na flipchartach. „Po zdefiniowa-
niu kim może być nasz klient 
dokonaliśmy wspólnie zmapo-
wania jego kluczowych potrzeb, 
oczekiwań a nawet możliwych 
zachcianek. Na bazie bardzo 
powszechnego modelu Oster-
waldera młodzież diagnozowała 
wartości jakie chcemy oferować 
klientom oraz zarysowała siatkę 
dystrybucji usług. Definiowała 

kluczowych partnerów, po-
trzebne zasoby do uruchomie-
nia projektu oraz listy czynności 
potrzebnych do realizacji tego 
celu. To pomogło nam zaryso-
wać na końcu strukturę kosztów 
i strumienie przychodów oraz 
wymyśleć różne nazwy pod szyl-
dem których rozwijał by się ten 
społeczny program”. Spotkania 
organizowane są cyklicznie, ko-
lejne już we wrześniu!
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Urząd Miejski w Tczewie za pośrednictwem Pracowni Edukacji 
Ekologicznej, działającej przy Wydziale Spraw Komunalnych i 

Inwestycji, od wielu lat promuje i koordynuje selektywną zbiórkę su-
rowców wtórnych w placówkach oświatowych. Programy i konkursy 
ekologiczne dla szkół pozwoliły już  przekroczyć ogromną ilość 100 
ton surowców za 2014 rok, a w 2015r. w szkołach i przedszkolach 
zebrano ponad 170 ton. Za swoje wyniki  dyrektorzy i koordynatorzy 
poszczególnych placówek otrzymują corocznie nagrody w postaci 
sprzętu czy pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych.
W konkursie dla klas i pojedynczych uczestników w I edycji nagro-
dzono ok. 40 uczniów, w drugiej ponad 160, a w obecnej jest to już 
prawie 240 osób przy zachowaniu tego samego progu. Wynika z 
tego, że ponad 200 rodzin z całego Tczewa osiągnęło wynik powyżej 
150 kg surowców zebranych w ciągu właśnie kończącego się roku 
szkolnego 2015/2016, a wynik 23 z nich okazał się czterocyfrowy. 
Jednakże idea konkursu nie promuje samego wyniku. Bardziej istotna 
jest systematyczność zbierania. 
Sukcesem jest to, że te 170 ton nie trafiło do osiedlowych pojem-
ników, a bezpośrednio do odbiorców czystych surowców. Jednym 
z nich jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych, który od stycznia 
2015 r. aktywnie włączył się w odbiór surowców ze szkół oraz został 
sponsorem konkursu, częściowo pomagając Urzędowi Miejskiemu 
w sfinansowaniu nagród. 
Kategoria zespołowa „Najskuteczniejsza klasa”
Nagrodami  dla klas są do wyboru: dofinansowania do wycieczek, 
zakup pomocy dydaktycznych do pracowni lub dofinansowanie 
działań proekologicznych.
Kategoria indywidualna „Najefektywniejszy uczeń”, w której doce-
nienie wysiłków indywidualnych ma niewątpliwie wpływ na wynik 
całej szkoły i na wynik osiągnięty w skali całego miasta.

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

iii edycja KonKURsU „lideR segRegUje i odzysKUje”
Na liście nagrodzonych znalazło się aż 69 uczniów ze szkoły nr 12, 
wieloletniego, niekwestionowanego lidera w selektywnej zbiórce. To 
właśnie ta szkoła rozpoczęła i wyznaczyła bardzo wysokie standardy 
postępowania z odpadami, a ostatnie lata pokazały, że takich szkół 
jest coraz więcej i że edukacja odpadowa przynosi bardzo dobre 
efekty. 
Nie sposób również pominąć roli koordynatorów w poszczególnych 
szkołach. To od ich współpracy z pojedynczymi klasami, odbiorcami 
surowców oraz Urzędem Miejskim zależą sukcesy poszczególnych 
placówek na polu popularyzacji selektywnej zbiórki. Serdecznie dzię-
kujemy Państwu, a szczególnie tym, których współpraca z PEE była 
na najwyższym poziomie:
• Panie Agnieszka Huzarek i Katarzyna Nowak z SP 12
• Pan Marcin Miotke z SSP 2
• Panie Ewa Szwaczka, Hanna Rynkiewicz z Gimnazjum nr 3
• Pani Izabela Hinz z SP 8
• Panie Anna Manuszewska, Andżelika Szewe oraz Dorota Jażdżew-

ska z SP 10
• Pan Cezary Wójcik z SP 7
• Pani Katarzyna Świątkowska z Gimnazjum nr 2
• Pani Anna Samulewicz z Publicznego Katolickiego  Gimnazjum
• Pani Katarzyna Rezmer z SP 11.
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzinom za zaangażowanie 
w ekologiczne postępowanie z odpadami i zapraszamy do kolejnej 
edycji konkursu. 

(aBP)
Nagrodzeni uczniowie otrzymali od Urzędu Miejskiego nagrody w 
postaci kart prezentowych na książki, gier planszowych, toreb eko-
logicznych oraz innych upominków. Lista zwycięzców na następnych 
stronach.

Wielu tczewian skorzystało z propozycji mieszkańców Starego Miasta 
i wzięło udział w obchodach Święta Ulicy w Tczewie. Była to impreza 
organizowana już po raz 8, tym razem o tematyce średniowiecza.

Imprezę otworzył Adam Urban, zastępca prezydenta Tczewa. – Cieszę 
się, że tradycja Święta Ulicy pozostała, że każdego lata w czerwcu 
możemy spotykać się razem, świętować i integrować z mieszkań-
cami. Tym bardziej, że festyn jest przygotowywany zarówno przez 
organizatorów, ale także mieszkańców, którzy wymyślają tematykę 
poszczególnych imprez. Dziękuję za włożoną pracę i życzę udanej 
zabawy.

Program obchodów był bardzo atrakcyjny, na scenie odbywały się 
występy wokalne, instrumentalne, recytatorskie i taneczne. Zaśpiewał 
dla nas zespół „Cantus” ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
MOPS, Chór z Klubu Seniora Spółdzielczego Domu Kultury, Chór 
„Kanon” i „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej nr 11, Jacek Ćwikliński 
oraz Zespół „Fisolki”. W czasy średniowiecza przeniósł nas występ 
zespołu „Wiecznie młodzi” oraz Starogardzkie Bractwo Rycerskie. 
Do części artystycznej zalicza się również przedstawienie uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
przy ul. Kopernika.

Poza sceną odbywały się warsztaty rękodzieła, garncarstwa przygoto-
wane przez Fabrykę Sztuk, konkursy sportowe zorganizowane przez 
Straż Miejską. Dla najmłodszych przygotowano gry podwórkowe, 
budowanie tekturowego miasteczka, zamek dmuchany, malowanie 
twarzy, trampolinę oraz mnóstwo innych atrakcji.

TAk ŚWIęTOWAłO STARE MIASTO

Obchody Święta Ulicy stwarzają możliwość szczególnego spotkania 
osób z sąsiedztwa. Święto Ulicy pozwala mieszkańcom poznać się i 
nawiązać nowe relacje, inicjuje poczucie wspólnoty, które przyczynia 
się do rozwoju postaw społecznych i obywatelskich, dzięki czemu 
poprawia się jakość życia na Starym Mieście.
Święto Ulicy jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego 
ze środków Gminy Miejskiej Tczew. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Prezydent Miasta Tczewa.

M.l.
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Lp Imię i nazwisko ucznia Klasa Szkoła

Łączna ilość 
zebranych 
surowców 
wtórnych 

w kg
1. Tamara Krakowiak VI B SP 8 2396
2. Mikołaj Frydrychewicz III E SP 12 2141
3. Wiktoria Szubowska IV C SSP 2 1972
4. Oliwia Grzankowska III C SP 10 1944
5. Kacper Pestka III E SP 12 1886
6. Mikołaj Zaniewicz IV A SP 12 1845
7. Jaśmina Zaniewicz II C SP 12 1460
8. Małgorzata Błażek III E SP 12 1383
9. Julia Tomankiewicz V B SP 12 1220

10. Mateusz Podlewski V A SP 10 1208
11. Kinga Iwanowicz V A SP 12 1186
12. Marcin Czaja III F SP 12 1125
13. Bartek Burdziński IV C SP 12 1117
14. Aleksandra Szulik V B SP 12 1046
15. Kacper Czajka II K SP 12 1007
16. Paulina Reglińska V G SP 12 941
17. Milan Krakowiak II A SP 8 940
18. Nikodem Krakowiak II A SP 8 940
19. Aureliusz Klein VI C SP 5 863
20. Amelia Kwiatkowska IV F SP 12 850
21. Amelia Zakrzewska III B SP 10 800
22. Kacper Tibus VI A SP 12 798
23. Małgorzata Zakrzewska III E SP 12 765
24. Marcel Walkowiak V A SSP 2 760
25. Jakub Drajewski III D SP 12 738
26. Adrian Serafin II C SP 12 710
27. Kamil Lipski VI A SP 12 661
28. Kinga Listewnik V B SP 5 660
29. Weronika Klamann III B SP 10 660
30. Martyna Niedziałkowska V C SP 10 639
31. Wiktoria Stankiewicz V C SSP 2 608
32. Marcel Znaniecki VI C SP 12 595
33. Natalia Iwanowicz I C SP 12 578
34. Michał Filański III B SP 12 576
35. Kacper Alfuth V A SP 10 540
36. Magdalena Rutkowska VI A SP 10 534
37. Zuzanna Kosior IV B SP 5 522
38. Maksym Wołyński I B SP 12 521
39. Sebastian Samp I H SP 12 454
40. Błażej Kirszenstein VI C SP 10 440
41. Karolina Głębocka V F SP 12 430
42. Oliwia Jaszczak V G SP 12 424
43. Agata Zeglara III E SP 12 418
44. Mariusz Kubach II A SP 8 415
45. Tomasz Grzella I B SP 12 397
46. Maja Kucks I E SP 10 380
47. Natalia Kreja VI A SP 8 370
48. Agata Łączyńska IIE SP 10 362
49. Agata Szymańska II C SP 12 360
50. Maciej Świeciak V B SSP 2 352
51. Izabela Raciborska II C SP 12 349
52. Wiktor Kowalski IV A SP 12 349
53. Monika Radkowska III E SP 10 349
54. Kacper Bieniek II A SP 10 348
55. Natalia Pelplińska II F SP 10 346
56. Kornelia Jarkowicz IV A SP 8 325
57. Laura Koitka III B SSP 2 320
58. Daria Zaborowska V A SP 12 320
59. Malwina Wolińska VI F SP 12 318
60. Jakub Liebrecht I D SP 12 315
61. Maria Jaszczak II E SP 10 313
62. Michał Zieliński IV E SP 12 313
63. Igor Muchowski VI B SSP 2 312
64. Hubert Kamiński IV C SP 8 307
65. Julia Bajdak II A SP 8 296
66. Julia Michna II F SP 10 294
67. Oskar Franke III E SP 12 283
68. Krzysztof Damps I D SP 8 281
69. Kacper Pach V C SSP 2 280
70. Marta Dietrich I E SP 10 277
71. Tomasz Kowalski III F SP 12 273
72. Łukasz Zieliński I C SP 10 272
73. Michał Raczkowski III B SP 10 262
74. Jakub Szkuat - Żytkowiak IV A SSP 2 259
75. Ryszard Balcerowicz I A SSP 2 256
76. Martyna Neupauer V A SP 12 252

77. Zuzanna Wędzikowska V A SP 8 250
78. Wiktoria Steinthorsson I D SP 12 250
79. Oliwia Szczepańska V E SP 10 248
80. Julita Łaś VI A SP 12 245
81. Michalina Gawrońska V G SP 12 245
82. Jakub Szoska III D SP 12 245
83. Antoni Pawłoski II C SP 12 242
84. Julia Damps II A SP 8 242
85. Weronika Reich II G SP 12 240
86. Jakub Malinowski I G SP 10 240
87. Zuzanna Rozum V C SP 10 240
88. Krzysztof Nehring VI D SP 12 236
89. Anna Przytuła IV F SP 12 235
90. Wiktoria Dobrzycka III E SP 12 233
91. Krzysztof Chmielecki VI B SP 10 232
92. Jan Hinz I F SSP 2 232
93. Tomasz Kłos IV A SSP 2 232
94. Maksymilian Sadowski II C SP 10 230
95. Wiktoria Sadowska III A SP 10 230
96. Olaf Pazdan II A SP 7 230
97. Weronika Lewandowska III B SP 12 226
98. Jakub Staniszewski II A SP 8 226
99. Agata Zakrzewska I J SP 12 224

100. Oliwier Jendrzejewski  SP 12 222
101. Zuzanna Sielska II C SP 12 221
102. Zuzanna Dziedzic III E SP 12 220
103. Szymon Wit I B SP 8 213
104. Kacper Czerwiński V G SP 12 212
105. Ksawier Sabal II B SP 10 211
106. Patryk Sabatowski IV A SSP 2 211
107. Amelia Rozum II A SP 10 210
108. Maciej Skierka II F SSP 2 206
109. Gabriel Guziejko IV C SSP 2 206
110. Olaf Stubba V C SP 10 205
111. Daria Magdziarz V G SP 12 204
112. Marta Gołembiewska II D SP 10 203
113. Wiktor Kulla V B SP 8 200
114. Szymon Jabłoński II C SP 7 200
115. Katarzyna Lachowicz II E SP 10 193
116. Igor Szutowicz III F SP 12 193
117. Hubert Frankowski I E SSP 2 192
118. Aleksandra Cirocka V C SP 12 191
119. Magdalena Sobal IV A SP 10 189
120. Aleksandra Wojciechowska VI C SP 5 188
121. Paulina Jasińska VI B SP 5 186
122. Kornelia Kurowska V A SP 12 186
123. Natalia Dembicka I A SSP 2 185
124. Oliwia Zielińska IV F SP 12 181
125. Maja Chrobak V A SP 12 180
126. Zuzanna Piotrowska II F SP 10 180
127. Paweł Dietrich IV C SP 10 177
128. Martyna Prondzińska V E SP 12 177
129. Jakub Kolberg III D SP 10 175
130. Klaudia Nowakowska II G SP 10 174
131. Bartosz Pepliński V A SP 12 172
132. Konrad Boguszewski I D SP 12 170
133. Filip Niżyński II C SP 7 170
134. Kinga Kruszewska I A SP 7 170
135. Kinga Marchel VI A SP 7 170
136. Paweł Simirski II D SP 10 169
137. Jan Chełchowski VI A SP 8 167
138. Julita Biedka III E SP 12 166
139. Aleksandra Klajda III C SP 12 166
140. Martyna Gruszecka I D SP 5 165
141. Dominik Burdzicki IV D SP 10 164
142. Alina Manikowska I B SP 5 162
143. Marta Nowak II F SP 12 161
144. Zuzanna Urbańska II C SP 12 160
145. Ola Ciman II C SP 7 160
146. Amelia i Kamelia Kępka II B SP 7 160
147. Natalia Peplińska IV A SP 7 160
148. Amelia Kasprowicz V A SP 7 160
149. Olga Wojciechowska I B SP 7 160
150. Olga Pytka V E SP 12 158
151. Leon Zwiefka IV E SP 10 157
152. Agata Szajda II A SP 10 156
153. Wiktor Kasprzycki V A SP 12 153
154. Weronika Solecka V B SP 12 152
155. Bartosz Liedtke III G SP 12 151
156. Sandra Lipińska V B SP 8 151

sZKoŁy PodstAWoWE WsPÓŁPRAcUjącE Z ZUos
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Środowisko

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa  Szkoła

Łączna
ilość

zebranych
surowców
wtórnych 

w kg

1. Agnieszka Serafin I E G 3 1024

2. Weronika Kłosowska II A PKG 760

3. Patrycja Pliszka II C PKG 740

4. Marta Grzesik II C PKG 610

5. Aleksandra Tomasik II C PKG 560

6. Filip Ostrowski II C PKG 526

7. Karolina Rozkowińska I C G 1 440

8. Julia Piłat II C PKG 430

9. Julian Buchholz I A G 2 426

10. Mariusz Łaszewski III E G 3 405

11. Agata Górna I G G 3 382

12. Kamil Irzyk III F G 3 381

13. Patryk Kawiński II C G 3 356

14. Mateusz Zieliński II E G 3 353

15. Piotr Lipiński II E G 1 341

16. Zofia Lubowiecka III C PKG 341

17. Maciej Sinkiewicz III C PKG 340

18. Hanna Chamska III D G 3 330

19. Hanna Arendt I A G 3 329

20. Klaudia Wtulich I C G 3 300

21. Ewelina Antczak III i G 3 294

22. Paulina Antczak III i G 3 294

23. Marta Rychłowska II E G 1 274

24. Jakub Sinkiewicz I A PKG 240

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa

Łączna
 ilość  zebranych

 surowców
 wtórnych 

w kg

1. Piotr Laskos III E 3714

2. Nikola Grabowska III E 1981

3. Adam Pałasz II D 1639

4. Julia Zielińska II E 1535

5. Jakub Kosmacz II C 1310

6. Damian Broda II D 1120

7. Julia Wryk II D 1003

8. Laura Poznysz II E 846

9. Miłosz Frankiewicz II D 754

10. Adrian Szczypior II D 737

11. Kacper Łosiak II E 558

12. Marta Jabłońska III C 437

13. Franciszek Ormiński II C 412

14. Kornelia Bierut III E 406

15. Jakub Podwalski I E 365

16. Agata Suchecka I D 327

17. Ewa Andraszewicz III C 281

18. Oliwia Kusa III E 276

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa

Łączna
 ilość

 zebranych
 surowców
 wtórnych 

w kg

19. Fabian Pałubicki IV B 272

20. Amelia Kaszubowska II C 261

21. Amelia Judzińska III D 250

22. Paweł Świderski I A 228

23. Szymon Hawryluk II C 221

24. Szymon Oździński II E 205

25. Brian Dysarz IV D 199

26. Szymon Szulc I D 194

27. Ida Słomska II C 191

28. Igor Łęgowski II D 190

29. Michał Lemke II D 190

30. Jakub Galikowski IV B 188

31. Maciej Hawryluk IV D 181

32. Mikołaj Strzeszyński II D 179

33. Maciej Haraszczuk III E 173

34. Cezary Treffler II B 170

35. Oliwia Wojtowicz II C 163

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Szkoła

Łączna
ilość

zebranych
surowców
wtórnych 

w kg

25. Julia Neumann III C PKG 240

26. Agata Grzegorczyk II D G 3 214

27. Klaudia Styp-Rekowska II C G 3 214

28. Patrycja Nawrocka I C G 3 211

29. Kacper Koitka I A G 2 208

30. Zuzanna Tandecka II C PKG 206

31. Zuzanna Kampowska I C G 1 205

32. Kinga Gawrońska II F G 3 204

33. Julia Antczak I A PKG 202

34. Mateusz Lippke I A PKG 200

35. Ada Sim I A PKG 200

36. Jakub Brykarczyk II B PKG 200

37. Jan Gontarzewski III D G 3 194

38. Kacper Wiśniewski II G G 3 190

39. Małgorzata Górna III i G 3 189

40. Julia Wołyńska I E G 3 185

41. Marta Michel II E G 3 185

42. Piotr Stawicki II F G 3 182

43. Mateusz Cymanowski III H G 3 167

44. Patrycja Jendrzejewska II E G 3 162

45. Agnieszka Bucka III C PKG 160

46. Paweł Szczepański I E G 3 154

47. Jagoda Nowakowska I E G 3 151

sZKoŁA PodstAWoWA NR 11

GiMNAZjA WsPÓŁPRAcUjącE Z ZUos
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Od kilku lat Fabryka Sztuk przygotowuje wystawy plenerowe, które 
prezentowane są na Bulwarze Nadwiślańskim im. Księcia Sambora 

II. Po ekspozycji dotyczącej wykorzystania funduszy unijnych w na-
szym mieście przyszła kolej na zupełnie inny temat. Tym razem została 
przedstawiona historia Tczewa poprzez pryzmat osób, które ją tworzyły 
lub tworzą. Tytuł wystawy brzmi „tczew – zapamiętani i znani”, a jej 
komisarzem jest Józef M. Ziółkowski. Na 24 planszach upamiętniono 
trzydzieści zasłużonych dla naszego miasta osób, które reprezentu-
ją różne profesje i zainteresowania. Ograniczenia ramowe wystawy 
sprawiły, że nie wszystkie znaczące postacie można było w ten sposób 
uhonorować. Warto zaznaczyć, że dla niektórych spośród „znanych  
i zapamiętanych” Tczew był miejscem urodzenia, dla innych – miejscem 
zamieszkania i pracy twórczej. Oczywiste jest, iż wystawę rozpoczyna 
książę sambor ii z dynastii Sobiesławiców, który założył miasto Tczew. 
Zamierzchłe czasy reprezentuje również rodzina forsterów (jan Re-
inhold i jerzy Adam) – uczestników drugiej wyprawy Jamesa Cooka 
dookoła świata. Działacz społeczny, który odegrał ważną rolę w życiu 
międzywojennego Tczewa, Edmund Raduński, nam współczesnym 
kojarzy się głównie z pierwszą w języku polskim monografią miasta 
Tczewa. On również został w ten sposób upamiętniony. Kolejna zasłu-
żona postać – to Wiktor jagalski, ostatni przedwojenny burmistrz Tcze-
wa, którego śmiało można nazwać dobrym gospodarzem miasta. Przed 
drugą wojną światową w Tczewie mieszkała Anna Łajming, późniejsza 
pomorska pisarka, autorka wspomnień o Tczewie zatytułowanych „Mój 
Dom”. Jej syn – Włodzimierz Łajming – jest rodowitym tczewianinem, 
malarzem, rysownikiem, profesorem nadzwyczajnym Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (ASP). Łajmingowie 
– to nie jedyna zasłużona dla Tczewa rodzina, o której wspomniano na 
ekspozycji. Warto przypomnieć także leonarda lesińskiego, który 
założył Kolejową Orkiestrę Dętą, i jego synów: Bogdana i Wojciecha 
lesińskich, reprezentujących sztuki plastyczne. Może nie wszyscy 
wiedzą, że syn faktycznego założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły 
Morskiej w Tczewie kmdra inż. Antoniego Garnuszewskiego – to prof. 
Zbigniew Garnuszewski – swoista legenda medycyny i twórca polskiej 
szkoły akupunktury. Kolejna zasłużona rodzina, której dokonania na 
trwałe wpisały się w rozwój życia muzycznego Tczewa, to Kubiccy: jan, 
jerzy oraz Magdalena. Jan Kubicki był współzałożycielem Harcerskiej 
Orkiestry Dętej i jej kapelmistrzem do 1958 roku, kiedy batutę przekazał 
synowi Jerzemu, ten zaś to samo uczynił w 2002 roku wobec swej córki 
Magdaleny. Pod kierownictwem Jerzego Kubickiego, Honorowego 
Obywatela Miasta Tczewa, Harcerska Orkiestra Dęta odnosiła sukcesy 
i tak jest po dziś dzień. 
Wśród zasłużonych i znanych tczewian nie brakuje przedstawicieli 
świata muzycznego, których wymienię w kolejności alfabetycznej: 
Grzegorz ciechowski – założyciel i lider legendarnej grupy Republi-
ka, multiinstrumentalista, wokalista, flecista, kompozytor, producent; 
prof. Ryszard Karczykowski – wybitny śpiewak operowy, w którego 
wszechstronnym repertuarze znajdują się opery, operetki, oratoria, 
muzyka sakralna, pieśni; Romek Puchowski – wokalista, instrumen-
talista, kompozytor, autor tekstów, solista, lider i twórca alternatywnej 
formacji Von Zeit, członek międzynarodowych projektów muzycz-
nych, mistrz techniki slide i improwizacji; Adam Wendt – saksofonista, 
kompozytor, aranżer, związany z zespołem Walk Away. 
Ludzi pióra i regionalistów reprezentuje Roman landowski – Hono-
rowy Obywatel Miasta Tczewa, poeta, publicysta, prozaik, założyciel 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego i redaktor „Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego”. Któż z nas nie zna napisanych przezeń legend 
„Jasna i Dersław”, „Gryf i Małgorzata”, a esej historyczny „Tczew w czasie 
i przestrzeni” – to bogate źródło wiedzy dla wszystkich miłośników 
historii samborowego grodu. Na wystawie nie mogło zabraknąć plan-
szy o wybitnym humaniście, kaznodziei, Prałacie Jego Świętobliwości, 
wykładowcy wielu uczelni krajowych i zagranicznych, profesorze zwy-
czajnym nauk humanistycznych księdzu januszu st. Pasierbie, który 
w 1991 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Tczewa. 
Honorowymi Obywatelami Miasta Tczewa są również: prof. Kazimierz 
denek, który zmarł na początku tego roku, postać zasłużona w dzie-
dzinie pedagogiki i turystyki oraz Kazimierz Piechowski, żołnierz 
Armii Krajowej, o którego brawurowej ucieczce z niemieckiego obozu 
Auschwitz-Birkenau głośno jest na całym świecie. Pozostając w kręgu 
Honorowych Obywateli Miasta Tczewa, wspomnieć należy o dr. Kazi-
mierzu Zimnym – lekkoatlecie, długodystansowcu, medaliście olim-

wystawa pleneRowa „tczew – zapaMiętani i znani”

Przy opracowywaniu artykułu korzystano z plansz tematycznych wys-
tawy „Tczew – zapamiętani i znani” (komisarz: Józef M. Ziółkowski).

Książę Sambor II na fragmencie obrazu Barbary Motyl-Tecław

pijskim z Rzymu w 1960 roku w biegu na 5000 metrów i mistrzostw 
Europy w Sztokholmie (1958) i Belgradzie (1960), organizatorze Biegu 
Maratońskiego „Solidarność”. Świat sportu reprezentuje ponadto jó-
zef Kruża – Mistrz Europy z 1953 roku w boksie w wadze piórkowej, 
wychowanek Feliksa Stamma, działacz sportowy i szkoleniowiec. 
W naszym mieście urodziły się tak znane osoby, jak (ponownie kolej-
ność alfabetyczna): teresa Budzisz-Krzyżanowska – wybitna aktorka 
teatralna, telewizyjna i filmowa, która ma na swoim koncie wiele ról 
min., w Teatrze Telewizji, wystąpiła również w kilkudziesięciu filmach, 
otrzymała m.in. nagrodę za najlepszą rolę kobiecą na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych Gdynia’92 za film „Odjazd” w reż. Magdaleny i Pio-
tra Łazarkiewiczów; prof. Grzegorz Kołodko – intelektualista i polityk, 
jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, dyrektor 
Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w 
Akademii Leona Koźmińskiego, autor wielu książek i artykułów, w tym 
międzynarodowego bestsellera „Wędrujący świat”, a także maratończyk, 
podróżnik, meloman i fotograf; Zbigniew Korpolewski – aktor, reżyser, 
satyryk, scenarzysta, spadkobierca testamentu Hanki Bielickiej, której 
poświęcił książkę – bestseller „Hanka Bielicka – umarłam ze śmiechu”; 
jarosław Kukowski – polski malarz, odważny i chwilami kontrower-
syjny, którego prace można podziwiać w zagranicznych muzeach i 
galeriach, m.in. w Nowym Yorku (Art Expo); Robert turło – reżyser, 
scenarzysta, animator, który otrzymał nominację do „Złotej Palmy” w 
Cannes’91 za film krótkometrażowy „W.A.L.” (1991), jest autorem opraw 
animowanych do festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i pro-
gramów telewizyjnych (Wieczór z Jagielskim, Gdańska Panorama)…
Powyższy artykuł stanowi próbę przedstawienia w telegraficznym 
skrócie sylwetek znanych tczewian. Obszerniejsze informacje znajdują 
się na wystawie „Tczew – zapamiętani i znani”, którą można zwiedzać 
do 31 maja 2018 roku na Bulwarze Nadwiślańskim im. Księcia Sam-
bora II (w pobliżu ul. Żeglarskiej). 

M. K./FaBryKa sztuK
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Wydarzenia

do 30 września na ręce przewod-
niczącego Rady Miejskiej można 
kierować wnioski o przyznanie 
Medalu „Pro domo Trsoviensi”. Jest 
to wyróżnienie przyznawane przez 
Radę Miejską za  znaczące zasługi 
dla Tczewa i jego mieszkańców.
Medal można przyznawać za 
działalność naukową, gospo-
darczą, społeczną, kulturalną i 
sportową oraz inne osiągnięcia 
promocyjne, przydające miastu 
splendoru lub wyraźne korzyści 
mieszkańcom. Może być przy-
znawany mieszkańcom miasta 
oraz osobom spoza Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, organizacje, 
zakłady pracy i inne formalno-
prawne zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 30 
mieszkańców Tczewa. Do wnio-
sku należy dołączyć szczegółowe 
uzasadnienie. Złożone wnioski 
trafiają do przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który sprawdza, 
czy spełniają one wymogi for-
malne. Jeśli tak – wnioski kiero-
wane są do komisji stałych Rady 
– do konsultacji i zaopiniowania. 
Dopiero po zaopiniowaniu wnio-
sków przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej, przewodniczący 
kieruje te pozytywnie zaopinio-
wane do Kapituły Medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. Dniem wrę-
czenia medalu jest Dzień Tczewa, 
przypadający 30 stycznia.

Do tej pory przyznanych zostało 
35 Medali „Pro Domo Trsoviensi”. 

M.M.

Uczniowie z Polski mieszkali 
w rodzinach swoich nie-

mieckich koleżanek i kolegów, 
wspólnie uczestniczyli w za-
jęciach lekcyjnych, realizowali 
projekty, wyjeżdżali na wyciecz-
ki, uczestniczyli w spotkaniach 
integracyjnych rodzin.

Strona niemiecka jak zawsze 
przygotowała bardzo interesują-
cy i bogaty program. Pierwszego 
dnia odbyło się spotkanie integra-
cyjne, na którym grupa mogła się 
poznać, pokazano nam budynek 
szkolny, wspaniale wyposażone 
pracownie: biologiczną, chemicz-
ną, plastyczną, muzyczną, kom-
pleks sportowy z trzema salami 
gimnastycznymi oraz nowo wy-
budowaną stołówkę. Następnie 
uczestnicy udali się na spacer po 
mieście oraz spędzili 3 godziny w 
parku wodnym Arriba. Drugiego 
dnia uczestniczyli w lekcjach klas 
swoich gospodarzy, a nastepnie 
wyruszyli do Hamburga, wzięli 
udział w projekcie „Dialog w 
milczeniu”, czyli o sposobach ko-
munikowania się bez słów. Ani-
matorami tych projektów były 
osoby głuchonieme. Następnie 
podziwiali uroki starego miasta, 
zwiedzali ratusz i odbyli wyciecz-
kę po porcie barką. Kolejny dzień 
to wyprawa nad Morze Północne 
do Parku Narodowego Szlezwi-
ko-Holsztyńskiego Morza Wat-
towego czyli rezerwatu biosfery. 
Muzeum pełne zbiorów bogatej 

Wieloryb, krokodyl i dialog w milczeniu 

TCzEWSkA MłOdzIEż W nORdERSTEdT

Do Tczewa przybyli wystaw-
cy  m.in. z Olsztyna, Mławy, 

Fromborka, Stegny, Kwidzyna, ale 
jak zwykle najwięcej było z Tczewa 
i okolic. Jarmark z roku na rok się 
powiększa i handlowcy zajmują 
kolejne ulice – oprócz placu Hal-
lera także ul. Mickiewicza i Krótką. 
Handlowano niemal wszystkim 
–  od staroci poprzez płyty, książki, 
numizmaty aż do rękodzieła, wi-
kliny, biżuterii. Można było kupić 
nawet pralkę Franię.

– Wystawcy twierdzą, że to najlep-
sza taka impreza w kraju – mówi 
Alicja  Gajewska, dyrektor Fabry-
ki Sztuk. – Nasi goście podkreślają 
bardzo dobrą atmosferę, dużą róż-
norodność towarów,  mnóstwo 
atrakcji towarzyszących i to, że nie 

dwudziestu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie pojechało na wymianę szkolną do gimnazjum im. 
M. kopernika w norderstedt. Była to już 27 wymiana uczniowska, kontynuacja współpracy od 1990 roku. 

fauny i flory obszaru nadmor-
skiego z wspaniałymi akwariami, 
pełne stanowisk naukowych dla 
dzieci w każdym wieku i plac za-
baw. Czwartego dnia po wspól-
nej lekcji w-f wyjechali do Tropi-
kalnego Akwarium Hagenbeck 
przy ogrodzie zoologicznym w 
Hamburgu. Grupę powitał sam 
król Julian z kreskówki, czyli sta-
do lemurów. Potem oglądali tro-
pikalne ryby, płazy i gady. Piątek 
był dniem podsumowujących 
pobyt warsztatów, turnieju piłki 
nożnej oraz wieczoru integracyj-
nego połączonego z grillem przy-
gotowanego przez niemieckich 
rodziców. Ostatni, szósty dzień 
to pobyt w rodzinach i realizacja 
programów przygotowanych in-
dywidualnie przez te rodziny.

Nauczyciele języka niemieckiego 
opiekujący się dziećmi tj. Karoli-
na Wlazłowicz i Piotr Wojtysiak 
mieli swój specjalny program 
wieczorny m.in.: improwizowa-
ny w/g życzeń widzów spektakl 
kryminalny „Morderstwo na pół-
nocy” w Imperialtheater, zwie-
dzanie Muzeum Historycznego 
Miasta Hamburga oraz dwugo-
dzinny rejs statkiem po kanałach 
Elstery w centrum miasta.

Planowana jest już rewizyta ucz-
niów niemieckich w Tczewie w 
październiku br.

Wymiana uczniowska jest wspiera-
na finansowo przez Polsko-Niemie-
cką Współpracę Młodzieży, która to 
organizacja obchodzi w tym roku 
Jubileusz 25-lecia istnienia.

REkORdOWY PChLI TARg
ma opłat za stoiska. Poza tym na 
Pchlim Targu w Tczewie zawsze 
świeci słońce.

W tym roku do Tczewa przyje-
chały prawdziwe tłumy tych, 
którzy chcieli skorzystać z oferty 
wystawców.  Handel starociami 
uatrakcyjniały animacje dla dzie-
ci, kataryniarz, muzyka na żywo, 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
oraz konkursy dla dorosłych. W 
tym roku dominowały klimaty 
pirackie. Grupa Kamratów i Kam-
ratek z Fundacji Miasto Projekt 
poprowadziła mobilną szkółkę i 
akademię abordażu. Nie zabra-
kło warsztatów cyrkowych, gdzie 
znajdowały się m.in. rekwizyty 
do nauki żonglerki, manipulacji 
przedmiotami, ekwilibrystyki. 

Wielką atrakcją była atrapa pi-
rackiego statku, który najmłodsi 
wykorzystywali jako niezwykły 
plac zabaw.

Organizatorem imprezy była Fa-
bryka Sztuk.

M.M.

Aż 165 wystawców wzięło udział w szóstej edycji Pchlego Targu. To nasz 
tczewski rekord.

„pro domo trsoviensi” 

zgłoś Kandydata
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