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PANORAMA MIASTA

Więcej w dodatku do Panoramy Miasta 

W NUMERZELATO W MIEŚCIE
 Prawie 17 mln zł  

na rewitalizację – kolejna 
unijna dotacja dla Tczewa

 Rowerowy Maj  
– ponad 3600 uczestników

 Ruszył remont ul. Gdańskiej  
i Jedności Narodu

 Festyn Samorządowo-
Komunalny – rekordowa 
frekwencja

 Pracownicy PUM 
przyszli z pomocą  
nieprzytomnej kobiecie

 Elektryczny autobus  
na ulicach Tczewa

Lato w Amfiteatrze i Muzyczna Starówka to cykle wakacyjnych imprez, które 
wracają do Tczewa. W amfiteatrze przeprowadzono drobne prace remontowe, m.in. 
odmalowana została scena oraz wymienione siedziska. To miejsce już czeka na arty-
stów i publiczność. A atrakcji podczas tegorocznego lata nie zabraknie. Każdy znajdzie 
coś dla siebie – od gali operetkowej poprzez kabarety, biesiadę disco polo po koncert 
Majki Jeżowskiej i spektakle dla dzieci. Jak zwykle wakacyjną ofertę przygotowały 
miejskie instytucje, oprócz Centrum Kultury i Sztuki, także Fabryka Sztuk, Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna.

M. SzweRc
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PANoRAMA MiAstA  
BiUlEtyN iNfoRMAcyjNy sAMoRZądU MiAstA tcZEWA
RAdA PRoGRAMowA: 
PRzewodNiczący – Kazimierz ickiewicz 
człoNkowie – Adam Urban, Katarzyna Mejna,  

Rajmund dominikowski, józef cichon
RedAkToR NAczelNA – Małgorzata Mykowska
RedAGuJe: 
 Urząd Miejski w tczewie ( 58 77–59–300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77–59–322
NAkłAd: 8 000 egzemplarzy
dRuk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

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

29 czerwca 2017 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 25 maja 2017 r.
5. informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za  czerwiec 2017 r.
6. informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 maja do 

28 czerwca 2017 r.

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

niem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
7.1 wystąpienie Prezydenta Miasta Tczewa.
7.2 wystąpienie Przewodniczącego komisji Rewizyjnej.
7.3 dyskusja.
7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2016 rok.
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolu-

torium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2016 rok.
9. ocena z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście 

Tczewie za 2016 rok.
10. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za i półrocze 2017 r.
11. Podsumowanie działalności Straży Miejskiej za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1 zmiany budżetu miasta na 2017 r.,
12.2 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tcze-

wa na lata 2017-2030,
12.3 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywa-

nia i wykupu,
12.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy kazimierza 
wielkiego w jednostce urbanistycznej uMN 6 „kolejarz”,

12.5 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 
na cele składowania odpadów stałych,

12.6 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw 
nieruchomości gruntowych położonych pomiędzy ul. Hanny Hass a kanałem 
Młyńskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.7 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Malinowskiej, stanowiącej włas-
ność Gminy Miejskiej Tczew,

12.8 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bałdowskiej i ul. ceglarskiej, sta-
nowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.9 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierża-
wy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. czatkowskiej, stanowią-
cych własność Gminy Miejskiej Tczew,

12.10 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu Rewi-
talizacji w mieście Tczewie,

12.11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzy-
szenia Polska unia Mobilności Aktywnej,

12.12 zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na ii półrocze 2017 r.,
12.13 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przed-

siębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach 
pomocy de minimis.

13. zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
14. wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)

Ilu nas jest?
Na początku czerwca  br. w Tczewie zameldowanych było 57 921 
osób, w tym 56 470 na pobyt stały i 1451  na pobyt czasowy. Od 
początku maja przybyło 13 osób.

Kto jest kim w Radzie Miejskiej
Zbigniew uRban
Urodziłem się i mieszkam w Tcze-
wie. Mam 47 lat. Jestem żonaty i mam 
czworo dzieci; trzech synów i córkę. 
Ukończyłem fizykę na Uniwersyte-
cie im. A Mickiewicza w Poznaniu, 
podyplomowe studia prawno-mene-
dżerskie na Politechnice Gdańskiej, 
podyplomowe studia z matematyki  
i informatyki na Uniwersytecie Gdań-
skim a ostatnio  podyplomowe studia 
w zakresie organizacji i zarządzania  
w oświacie na EUH-E.
Jestem naczelnikiem Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Po-
wiatowego w Tczewie. W Radzie Miejskiej zasiadam od 2006 r. 
Reprezentuje mieszkańców całego miasta, a w szczególności miesz-
kańców ul. Jedności Narodu, z której zostałem wybrany. Jestem 
bezpartyjnym radnym i pracuję w komisji finansowej, gospodar-
czej i rewizyjnej. 
Byłem pomysłodawcą budowy placu zabaw w niecce za blokami 
przy ul. Jedności Narodu obok Szkoły Podstawowej nr 11. Był to 
mój główny cel w kadencji 2006-2010. Wielokrotnie zabiegałem 
o poprawę infrastruktury i wyposażenia tej szkoły oraz lokaliza-
cję „Orlika” i lodowiska w szkole, którą sam kiedyś ukończyłem. 
Działania te zakończyły się sukcesem. 
Najważniejszym celem, jaki sobie postawiłem w kadencji 2010-
2014 było przejęcie od powiatu ul. Jedności Narodu i rozpoczęcie 
jej generalnego remontu. Wielokrotnie występowałem na sesjach 
Rady Miejskiej i w mediach (m.in. TeTka) przekonując władze  
o konieczności wykonania tej inwestycji. Na mój wniosek dokona-
no zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i zabezpieczo-
no w budżecie miasta na 2014 rok pieniądze na wykonanie projektu 
przebudowy tej ulicy. Domagałem się ograniczenia wieku autobu-
sów w nowym przetargu na komunikację miejską i podniesienia 
jakości usług świadczonych przez przewoźnika i jak dzisiaj widać 
miałem wtedy rację. W obecnej kadencji jestem radnym opozycji  
i w związku z tym mam ograniczony wpływ na podejmowane de-
cyzje. Skupiłem się więc na monitorowaniu działalności prezydenta 
i prezesów spółek komunalnych. Z satysfakcją stwierdzam jednak, 
że mój program wyborczy jest realizowany przez obecnego prezy-
denta. Efekty moich działań są widoczne. Pierwszy etap przebu-
dowy ul. Jedności Narodu zakończono, a wkrótce rozpocznie się 
drugi połączony z przebudową ul. Gdańskiej. Zatem kolejny cel 
został osiągnięty i czas wyznaczyć nowy!
Kontakt: zbigniew.urban@wp.pl (tel.: 697 715 100).
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Po raz pierwszy tczewianie ob-
chodzili święto patronki miasta 
– św. Jadwigi.

Św. Jadwiga królowa, oficjalnie 
została patronką Tczewa przed ro-
kiem. Wówczas podczas uroczy-
stej mszy św. ks. biskup pelpliński 
Ryszard Kasyna przekazał pre-
zydentowi Tczewa Mirosławo-
wi Pobłockiemu kopię bulli pod-
pisanej przez papieża Franciszka  
o ustanowieniu św. Jadwigi  pa-
tronką naszego miasta.
Na pamiątkę tego wydarzenie 
w Tczewie zaplanowano uro-
czystości z Jadwigami w rolach 
głównych.
Obchody  święta patronki roz-
poczęły się  mszą św. w koś-
ciele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Św. Po mszy uroczystości 

6 czerwca w Urzędzie Mar-
szałkowskim Woj. Pomor-

skiego prezydent Tczewa Mi-
rosław  Pob łock i podpisa ł 
umowę w sprawie dofinanso-
wania projektu rewitalizacji. 
Na Zintegrowany Projekt Re-
witalizacyjny składają się dwa 
przedsięwzięcia:
–  Społeczna  od-nowa, czy-
li tzw. projekt miękki, gdzie 
dof inansowan ie  w y n ie s ie 
1 017 403,98 zł oraz
– Miasto od-nowa – rewita-
lizacja Starego Miasta i Za-
torza w Tczewie, gdzie przy-
znane nam dofinansowanie to 
15 693 799,69 zł (wkład własny 
to 2,8 mln zł, poziom dofinan-
sowania – blisko 85 proc.).
Realizacja projektu potrwa do 
końca 2020 r.
– W kwietniu podpisałem już 
dwie umowy w sprawie dofi-
nansowania unijnego: na roz-
budowę węzła transportowego 
oraz termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Teraz mamy kolejną umowę 
dotyczącą przedsięwzięć zwią-
zanych z rewitalizacją. Łącz-
nie unijne dofinansowanie dla 
Tczewa wynosi ponad 50 mln 
zł. Tak wielkiego dofinanso-
wania jeszcze w historii mia-
sta nie było. To pieniądze, któ-
re pozwolą nam zainwestować 
w rozwój Tczewa i znowu go 

PRawie 17 Mln Zł – Kolejna unijna dotacja dla tcZewa

W TCzEWIE ŚWIęTOWAły JAdWIgI

Prezydent Tczewa przekazał św. Jadwidze klucze do miasta
przeniosły się na pl. Hallera. 
Tam prezydent Mirosław Po-
błocki przekazała św. Jadwidze 

(w tej roli wystąpiła uczenni-
ca Zespołu Szkół Katolickich) 
klucze do miasta. Szczegól-

nie uhonorowano też Jadwigi, 
które tego dnia przyszły na pl. 
Hallera. Było wspólne zdjęcie, 
a solenizantki mogły otrzymać 
bezpłatna wejściówkę na jedną  
z wakacyjnych imprez Centrum 
Kultury i Sztuki.
Uczniowie I kl. Gimnazjum Ze-
społu Szkół Katolickich, pod 
kierunkiem nauczycielki Joanny 
Drozd, przedstawili spektakl pt. 
„Jadwiga – powierniczka mło-
dych”. Występ młodzieży wzbu-
dził duży aplauz publiczności. 
Na zakończenie wystąpił „Bab-
ski kabaret” w składzie znanych 
artystek polskiej sceny. Wystą-
piły: Lidia Stanisławska, Emi-
lia Krakowska oraz Barbara 
Wrzesińska. 

M.M. 

Blisko 17 mln zł – to kolejna dotacja unijna dla Tczewa, tym razem na rewitalizację.
zmienić – mówi Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa.

Rewitalizacja  
Starego Miasta i zatorza
Obszar rewitalizacji obejmu-
je powierzchnię 140 ha (co sta-
nowi 6,26 proc. pow. miasta) 
oraz blisko 10 tys. mieszkańców 
(16,67 proc. populacji Tczewa). 
Celem projektu jest zwiększenie 
dostępu do miejsc świadczenia 
usług społecznych dla rodzin ze 
Starego Miasta i Zatorza, które 
wymagają wsparcia, umożliwia-
jącego im prawidłowe funkcjo-
nowanie w rodzinie i społeczeń-
stwie. Zostaną wyremontowane 
budynki przeznaczone do peł-
nienia nowych funkcji: Forum 
Inicjatyw Społecznych, po-
mieszczenia biblioteczne (2), ul. 
Podgórna 8, ul. Elżbiety 19 b, za-
gospodarowana przestrzeń pub-
liczna – plac za dworcem i pla-
ce zabaw (3300 m2), powstanie 
nowa kładka, wraz z zagospo-
darowaniem terenu, wzdłuż 
Kanału Młyńskiego, zagospo-
darowana będzie ul. Kręta i ul. 
Podgórna, wyremontowana ul. 
Królowej Jadwigi.
W projekcie biorą udział wspól-
noty mieszkaniowe (19),od-
nawiając swoje obiekty, celem 
projektu jest także integracja 
mieszkańców.

M.M.

działaniom inwestycyjnym towarzy-
szy tzw. projekt miękki - Społeczna 
od-nowa. Skierowany jest do 120 osób 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizowany Tczewa. celem jest 
zwiększenie dostępu do miejsc świad-
czenia usług społecznych dla rodzin 
Starego Miasta i zatorza. 
cele szczegółowe projektu obejmują: 
zwiększenie wśród osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, liczby poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu, zdoby-
wających kwalifikacje lub pracujących 
– 32 osoby. Ponadto celem jest zmniej-
szenie zjawiska przemocy, uzależnienia 
i bezradności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych. działania w ramach 
projektu zakładają utworzenie dla każ-
dej rodziny/osoby indywidualnej ścież-

ki reintegracji oraz skierowanie do od-
powiedniego wsparcia. dobór wsparcia 
zostanie ustalony na podstawie diag-
nozy problemów i potrzeb poszcze-
gólnych osób. w projekcie zagwaran-
towane będzie zarówno indywidualne 
poradnictwo specjalistyczne jak i gru-
powe warsztaty, które będą miały na 
celu przywracanie i/lub wzmacnianie 
kompetencji społecznych, pogłębianie 
więzi rodzinnych usprawnianie komu-
nikacji pomiędzy członkami rodziny, 
zwiększenie zaradności, samodziel-
ności i aktywności społecznej. zapla-
nowane wsparcie będzie wzmocnione 
prowadzonymi działaniami animacyj-
nymi. Powstanie 30 miejsc świadcze-
nia usług społecznych.
Realizatorem projektu jest Miejski 
ośrodek Pomocy Społecznej w part-
nerstwie z Fundacją Pokolenia.

Społeczna od-nowa
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W Parku Kopernika, przy obe-
lisku bitew II wojny świato-
wej zebrali się kombatanci, sa-
morządowcy, przedstawiciele 
służb mundurowych, instytu-
cji, organizacji, stowarzyszeń, 
młodzież, harcerze, mieszkań-
cy Tczewa.
Monte Cassino to wzgórze na 
południu Włoch, wchodzą-
ce w okresie ostatniej wojny 
światowej w skład niemieckie-
go systemu umocnień tzw. Li-
nii Gustawa. Było ono niezwy-
kle ważnym, strategicznym 
miejscem strzegącym najkrót-
szej drogi na Rzym. Wyda-
rzenia historyczne związa-
ne z bitwą pod Monte Cassino 
przypomniał prowadzący uro-
czystość Krzysztof Korda, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej.
Alianci przełamali front w po-
łudniowych Włoszech jesie-
nią 1943 roku, ale natrafili na 
trudności w rejonie Cassino. 
Od stycznia 1944 roku siły ko-
alicji antyfaszystowskiej prze-
prowadziły kilka nieudanych 
operacji wojskowych. Ukształ-
towanie terenu ułatwiało woj-
skom niemieckim zorganizowa-
nie skutecznej obrony. Dopiero 
przystąpienie do ofensywy II 

Rowerki, hulajnogi i tram-
polinę mogą wygrać przed-
szkola, które wezmą udział 
w konkursie plastycznym 
„Tczewskie przedszkolaki  
na rowery”.
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki ogłasza III edycję 
konkursu dla dzieci z tczew-
skich przedszkoli i świetlic 
środowiskowych „Tczewskie 
przedszkolaki na rowery”.
Konkurs jest przeznaczony 
dla przedszkoli (publicznych 
i niepublicznych) oraz świet-
lic środowiskowych z Tczewa. 
Każde przedszkole/świetlica 
może przedstawić tylko jed-
ną pracę zbiorową wykonaną 
samodzielnie przez dzieci.
Rysunek może być wykona-
ny w dowolnej technice: ołó-
wek, akwarela, mazak, kredki 
świecowe, kolaż itp. i w do-
wolnym formacie.
Prace konkursowe należy 
składać w zamkniętych ko-
pertach (oznaczonych zna-
kiem autora), a w drugiej ko-
percie oznaczonej znakiem 
– dane przedszkola. Na ko-
pertach powinien być do-
pisek „rowerowy konkurs 
plastyczny”. Prace należy 
dostarczyć do:
Biura Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Tczewie, ul. 
Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
Termin dostarczenia prac mija 
11 września 2017 roku.
Przewiduje się 3 nagrody rze-
czowe dla przedszkoli (za I, II 
i III miejsce).  Nagrody są na-
stępujące:
•  I miejsce – 10 rowerków 

dla dzieci,
•  II miejsce – 5 hulajnóg
•  III miejsce – trampolina.
Wręczenie nagród nastąpi w 
dniu imprezy Dzień bez Sa-
mochodu - 16 września br.
W ubiegłym roku w konkur-
sie wzięło udział 16 placówek.
Regulamin konkursu znajduje 
się w Biurze Rzecznika Praso-
wego UM oraz na stronie inter-
netowej: www.wrotatczewa.pl 

W programie zobaczyliśmy 
m.in. tczewskich biegaczy, ro-
werzystów, pasjonatów z Fabry-
ki Sztuk, muzyków, tczewskie 
murale. Dowiedzieliśmy się, 
jak lepić garnki i skąd się wzię-
ła Wróżka Samborka.
Program realizowany był na 
dziedzińcu Fabryki Sztuk, ale 
pojawiły się też zdjęcia z innych 
fragmentów Tczewa, m.in. Sta-
rego Miasta, Bulwaru Nadwi-
ślańskiego.
Audycję można  zobaczyć  pod 
l inkiem: http://gdansk.tvp.
pl/30969595/odc-26052017

uczciliśmy 73. rocznicę bitwy pod Monte cassino

Korpusu Polskiego, dowodzo-
nego przez generała Władysła-
wa Andersa, przeważyło szalę 
zwycięstwa na rzecz aliantów.
Polacy przeprowadzili natarcie 
w dniach 11-12 maja. Zostało 
ono, niestety, odparte. Zwią-
zało jednak siły nieprzyjaciela 
i ułatwiło przełamanie niemie-
ckiej obrony podczas drugie-
go natarcia, do którego doszło 
w dniach od 17 do 19 maja. 18 
maja 1944 roku, Polacy zdoby-
li Monte Cassino.  Tego same-
go dnia na ruinach znajdującego 
się na wzgórzu opactwa została 
zatknięta polska flaga, a w po-
łudnie z jego murów odegrano 
hejnał mariacki. 
Dwa tygodnie później, 4 czerw-
ca, Amerykanie zdobyli Rzym, 
co pozwoliło aliantom ruszyć na 
północ Włoch. Wojska koalicji 
antyfaszystowskiej, dzięki po-

święceniu polskiego żołnierza, 
atakowały Niemców już z każ-
dej strony. Wielkimi krokami 
zbliżał się koniec wojny.
Jak przypomniał Krzysztof 
Korda , w walkach o Mon-
te Cassino zginęło ponad 900. 
polskich żołnierzy, 3000 zo-
stało rannych, a ponad 300. za-
ginęło. Niestety, wielu spośród 
żołnierzy z Monte Cassino nie 
wróciło po wojnie do Polski. 
Zostali na emigracji. Tułali się 
po Anglii, Kanadzie, Australii. 
Ci, którzy powrócili do Ojczy-
zny, spotykali się niejednokrot-
nie z szykanami ze strony władz 
komunistycznej Polski.
Przy obelisku bitew II wojny 
światowej złożono kwiaty i za-
palono znicze. Usłyszeliśmy też 
słynne „Czerwone maki pod 
Monte Cassino”...

M.M.

tcZew w „PoMoRZu na weeKend”
26 maja, gościliśmy w Tczewie TVP gdańsk, która zrealizowała w naszym mieście program „Pomorze na 
weekend”.

18 maja tczewianie 
uczcili 73. rocznicę 
zakończenia bitwy 
pod Monte Cassino.

Konkurs plastyczny 
„tczewskie przedszkolaki 
na rowery”
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społeczeństwo

gdyby nie oni, mogłoby dojść do 
tragedii. Kazimierz  Tadaszak i 
jego syn daniel zatrzymali o obez-
władnili pijanego kierowcę.
12 maja pan Kazimierz Tadaszak 
jadąc razem z synem Danielem, 
w okolicy Lubiszewa, na łuku 
drogi, zauważył pędzący samo-
chód (vw golf). Pojazd jechał le-
wym pasem, zajeżdżając im dro-
gę, w wyniku czego uszkodził 
samochód p. Tadaszka i uciekł  
z miejsca zdarzenia. P. Kazimierz 
wraz z synem, podejrzewając, że 
kierowca Volkswanega jest pija-
ny, ruszyli w pościg. Zbiega udało 
się zatrzymać, wyciągnąć z auta  
i odebrać kluczyki. Na miejsce 
wezwana została policja. Doje-
chali też świadkowie zdarzenia, 
którzy widzieli brawurową jaz-

Krzysztof Barwiak, Jacek Lipow-
ski i Marcin Badowicz – pracowni-
cy firmy PUM, odbierającej odpa-
dy komunalne, przyszli z pomocą 
nieprzytomnej kobiecie.
Do zdarzenia doszło 23 maja, 
przy jednym z bloków przy ul. 
Armii Krajowej w Tczewie. Pa-
nowie, wykonując swoje za-
wodowe obowiązki, zauważyli  
w kojcu na śmieci leżącą kobietę. 
Natychmiast udzielili jej pierw-
szej pomocy i wezwali karetkę. – 
Ani przez moment nie zastana-
wialiśmy się, kim jest ta pani, bo 
co za różnica czy jest bezdomną 
czy mieszka w sąsiednim bloku, 

Prezydent Miasta Tczewa mając 
na uwadze poprawienie estety-
ki miasta ogłosił po raz 20. kon-
kurs na najładniej utrzymany 
dom, balkon, elewację budynku, 
otoczenie.

Organizując konkurs chcemy 
zachęcić mieszkańców do dba-
nia o własne otoczenie.
Konkurs przeprowadzony zo-
stanie w następujących kate-
goriach:
• dla budynków jednorodzin-

nych – gdzie oceniana bę-
dzie elewacja budynku, za-
gospodarowanie działki oraz 
utrzymanie otoczenia

• dla budynków wielomiesz-
kaniowych, gdzie oceniać 
będziemy:

– zagospodarowanie i utrzy-
manie otoczenia

– najładniej utrzymany balkon
– elewacja budynku w obsza-

rze rewitalizacji.
Do konkursu w kategorii budy-
nek wielomieszkaniowy:
balkony – dopuszcza się zgło-
szenia osób corocznie
otoczenie – dopuszcza się zgło-
szenia nie częściej jak raz na 3 
lata terenów poprzednio nagro-
dzonych.
Do konkursu w kategorii budy-
nek jednorodzinny dopuszcza 

się zgłoszenie posesji poprzed-
nio nagrodzonej nie częściej jak  
co 5 lat. 
Uczestnik konkursu może być 
nagrodzony tylko w jednej ka-
tegorii.
Udział w konkursie mogą brać 
wyłącznie osoby fizyczne z te-
renu miasta Tczewa.
Należy przedstawić aktualne 
zdjęcie zgłaszanej posesji, bal-
konu, otoczenia.
Elewacja budynku – zgłoszenie, 
winno zawierać dokumentację 
fotograficzną elewacji budyn-
ku przed i po remoncie – od-
nowieniu oraz kopię dokumen-
tu: zgłoszenie robót lub kopie 

postanowienia miejskiego kon-
serwatora zabytków lub decyzji 
na wykonanie robót wydanej 
przez miejskiego konserwato-
ra zabytków.
Konkurs na najładniejszą elewa-
cję kierowany jest do wspólnot 
mieszkaniowych, administra-
torów i zarządców budynków, 
które ukończyły remont lub re-
nowacje budynku w części obej-
mującej przynajmniej jego fasa-
dę w roku 2016.
Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 28.07.2017 r. w Wydziale 
Spraw Komunalnych i Inwe-
stycji, II piętro pok. 42-43 tel. 
58 77 59 439/474.

dę zatrzymanego kierowcy. Jak 
stwierdzili świadkowie, chwilę 
wcześniej o mało nie doszło do 
potrącenia ciężarnej kobiety.

Po zatrzymaniu, okazało się, 
że kierujący Volkswagenem to 
30-letni mieszkaniec Swaro-
żyna. Mężczyzna nie posiadał 

prawa jazdy, a w jego organi-
zmie stwierdzono 2,5 promi-
la alkoholu.
W Urzędzie Miejskim p. Kazi-
mierz Tadaszak i jego syn Da-
niel spotkali się z prezydentem 
Tczewa Mirosławem Pobło-
ckim. – Serdecznie dzięku-
ję za wspaniałą postawę, któ-
rą wykazali się Panowie będąc 
świadkiem niebezpiecznego 
zdarzenia. Takie zachowanie 
jest świadectwem dużej odwa-
gi i zasługuje na podziw. Cieszę 
się,  że wśród nas są tacy jak Wy, 
którzy reagują w sytuacjach mo-
gących zagrażać życiu i zdrowiu 
innych – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki.

M.M.

każdemu należy pomóc – twier-
dzą pracownicy PUM.

Cała trójka gościła u prezydenta 
Tczewa Mirosława Pobłockie-
go. – Cieszę się, że tak skrom-
nie podchodzicie do tej sprawy, 
ale też dlatego, że nie wahaliście 
się bezinteresownie pomóc. Nie 
staliście z boku, ale zareagowa-
liście, być może ratując życie 
nieprzytomnej kobiecie.

Prezydent Tczewa podziękował 
bohaterom, przekazał im upo-
minki, a do prezesa firmy PUM 
wysłał list gratulacyjny.

M.M.

OJCIEC I Syn zATRzyMALI PIJAnEgO KIEROWCę

Pracownicy PuM – pomogli nieprzytomnej mieszkance tczewa

nAJłAdnIEJSzE POSESJE, BALKOny, ELEWACJE
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65 tys. razy na rowerze, hulajno-
dze, rolkach czy też deskorolce… 
to nie żaden maraton, a efekt II 
edycji kampanii „Rowerowy Maj” 
w Tczewie.
W II edyc ji  „Rowerowego 
Maja”, brało udział aż 8 pla-
cówek (w 2016 roku były 4), 
w tym 3 niepubliczne, czyli po-
nad 3600 uczestników, (w 2016 
roku było 1751), a wśród nich 
jest 354 pracowników szkół.
13 czerwca prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki wrę-
czył dyplomy i nagrody uczest-
nikom akcji. 
– Akcja się zakończyła, a wy 
nie przestajecie jeździć – po-
wiedział Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Skutki tej 
akcji to także mniej uczniów 

Celem konkursu jest zachęce-
nie pracowników firm z siedzi-
bą i/lub oddziałami na terenie 
Tczewa do regularnych podró-
ży do i z pracy rowerem. Kon-
kurs rozpoczął się  5 czerwca  
i potrwa do 3 września.
Na czym polega konkurs? Oso-
by biorące w nim udział rejestru-
ją swoje przejazdy do i z pracy 
rowerem na stronie internetowej 
www.rower.tczew.pl poprzez 
odpowiedni formularz. Pracow-
nik zaznacza, czy danego dnia 
przyjechał i wrócił z pracy ro-
werem oraz m.in. jakie warunki 
pogodowe były tego dnia. Kon-
kurs promuje aktywny sposób 
dotarcia do pracy. 
W ramach konkursu przewi-
dujemy liczne nagrody dla pra-
cowników (rowerowe śniadania, 
nagrody pieniężne), a dla firm 
dyplomy i statuetki.
Ogłoszenie wyników oraz lo-
sowanie nagród odbędzie się 
podczas oficjalnego zakończe-
nia konkursu, podczas obcho-
dów Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 
(16-22 września)
Konkurs odbywa się pod patro-
natem prezydenta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego. 
Regulamin znajduje się na:  
www.rower.tczew.pl

w autobusach i skargi dyrekto-
rów, że pod szkołami nie ma już 
miejsca na rowery. To wszystko 
jednak świadczy o tym, że po-
ważnie potraktowaliście akcję 
i cieszę się, że wybieracie taką 
właśnie drogę do szkoły – na 
rowerach, hulajnogach, desko-
rolkach.
Przez ca ł y maj uczniowie  
i  uczenn ice podstawówek  
z Tczewa wklejały naklejki  
w książeczkach „Rowerowego 
Maja” i na szkolnych plakatach. 
Otrzymywało je każde dziecko, 
które przyjechało do szkoły na 
rowerze, hulajnodze lub na rol-
kach. Zbierane w ten sposób 
punkty zliczali szkolni koordy-
natorzy akcji Rowerowy Maj, 
przekazując je następnie orga-
nizatorowi akcji.
W tym roku, w ramach kampa-
nii „Rowerowy Maj” szkoły zo-
stały podzielone na dwie kate-
gorie: dużą i małą szkołę. 
Aż 80,5% uczniów tczewskich 
szkół, co najmniej raz przyje-
chało do szkoły rowerem, hu-
lajnogą, na rolkach lub desce. 
Jest to o 11% więcej niż w ze-
szłym roku! Poziom rowerowej 
frekwencji jest również wyższy  
i wyniósł 49,7%. 
W kategorii szkół dużych, naj-
wyższą rowerową frekwencję 
miała Szkoła Podstawowa nr 
11 (55,30%), a w kategorii szkół 
małych Szkoła Podstawowa 
nr 7 (60,70%). Warto również 
zwrócić uwagę na Niepublicz-
ną Szkołę Podstawową Mon-
tesorii, która co prawda była 
brana pod uwagę w zestawie-

niu jako klasa (z uwagi na 6 ucz-
niów), ale osiągnęła niesamowi-
ty wynik tj. 100% aktywności 
oraz 88,30% rowerowej  fre-
kwencji. Gratulacje!
Wśród najbardziej rowerowych 
klas z wszystkich szkół, zde-
klasowała wszystkich klasa 2 D  
z SP 11, która osiągnęła 100% 
aktywności oraz 94,32% rowe-
rowej frekwencji!
„Rowerow y Maj” to prze-
de wszystkim świetna zabawa, 
kształtowanie zdrowych na-
wyków. Dla rodziców to dobra 
okazja, by brać przykład z dzie-
ci – towarzyszyć im na rowerach  
w drodze do szkoły i dalej je-
chać do pracy.
Kampania zakłada rywalizację 
w formie zabawy na trzech po-
ziomach:
a) szkolnym,
b) klasowym,
c) indywidualnym.
O wyniku szkoły lub klasy de-
cyduje liczba przyjazdów do 

KAMPAnIA „ROWEROWy MAJ 2017” zAKOńCzOnA

szkoły na rowerze w stosun-
ku do liczby wszystkich ucz-
niów w danej placówce szkol-
nej lub klasie.
Szkoł y,  które  zg łosi ł y  się 
do  kampanii  „Rowerowego 
Maj”:
– Sportowa Szkoła Podstawo-

wa nr 2
– Szkoła Podstawowa nr 7
– Szkoła Podstawowa nr 8
– Szkoła Podstawowa nr 11
– Szkoła Podstawowa nr 12
– Niepubliczna Szkoła Pod-

stawowa im. św. ojca Pio
– Niepubliczna Szkoła Pod-

stawowa Montesorii
– Fontanna Marzeń – Pry-

watna Szkoła Podstawowa 
w Tczewie

Kampania organizowana jest 
przez Gminę Miejską Tczew 
w partnerstwie z Miastem 
Gdańsk, pomysłodawcą wy-
darzenia.
Więcej na www.rowery.tczew.pl

OSTATECZNE WYNIKI KAMPANII „ROWEROWY MAJ” 2017

Nazwa 
Placówki

Aktywni uczestnicy 
(co najmniej 1 raz  

na rowerze,  
hulajnodze…)

Frekwencja 
rowerowa

Klasa z najwyższym 
wynikiem rowerowej 

frekwencji 
Liczba 

uczniów

Liczba 
dojaz-
dów

2016 2017 2016 2017
2017 

cały Tczew 69,5% 80,5% 38,4% 49,7% 3260 64748

DUŻA  
SZKOŁA

SP 11 68,04% 88,70% 38,90% 55,30% 94,32% klasa 2d 749 16552
SP 12 - 81,60% - 52,10% 83,04% klasa 2b 1184 24658
SP 2 54,91% 64,80% 25,94% 35,90% 70,88% klasa 0c 594 8520

MAŁA  
SZKOŁA

SP 7 78,10% 89,50% 46,10% 60,70% 79,44% klasa 3c 266 6460
SP 8 - 79,40% - 47,30% 83,33% klasa 2a 388 7334

NSP Fontanna 
Marzeń - 85,70% - 39,40% 56,67% klasa 3 38 552

NSP ojca Pio 76,92% 71,10% 42,80% 30,30% 55,00% klasa 2 35 460
NSP Montesorii - 100,00% - 88,30% 88,30% cała szkoła jako klasa 6 212

wystartował konkurs  
– „Rowerem do pracy”
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Kultura

3 czerwca odbyła się już po raz 
trzeci ogólnopolska noc Biblio-
tek. Tak jak w latach ubiegłych, 
głównym celem przedsięwzię-
cia było zaprezentowanie mniej 
znanej strony bibliotek – miejsc 
kultury otwartych na pasje swo-
ich obecnych i przyszłych czytel-
ników. 

Tego wieczoru w tczewskiej 
książnicy odbyło się wiele spot-
kań m.in. z tczewskimi pisarza-
mi: Tomaszem Hildebrand-
tem, Anną Boderek-Pocheć, 
można było porozmawiać rów-
nież z innymi tczewskimi litera-
tami: Wojciechem Jurojciem, 
Piotrem Bolcem, Zofią Da-
niel oraz Karoliną Sudoł. Pod-
czas imprezy występował zespół 
„Passionatka”, a w czytelni mu-
zycznej grupa „Psy Pustyni” (na 
zdjęciu) opowiadała o swoich 
inspiracjach muzycznych i dała 
krótki koncert unplugged. Tego 
wieczoru Ewelina Ewertowska 
z Fundacji Metropolia Dzie-

SZtuKa Kochania i PSy PuStyni, cZyli… tcZewSKa noc biblioteK

ci wręczyła nagrody dla najwy-
trwalszych czytelników, uczest-
ników programu „Z książką na 
start”, a Adam Urban wice-
prezydent Tczewa − laureatom 
konkursu plastycznego „Portret 
pani Wisły”.
Odwiedzający Sekcję Histo-
rii Miasta Tczewa mogli zapo-
znać się m.in. z informacjami 
dotyczącymi znalezisk z okre-

su tzw. wpływów rzymskich 
na terenie Kociewia. W jednej  
z sal przygotowano wystawę pt. 
„Miłość romantyczna i miłość 
grzeszna w Starożytnym Rzy-
mie”. Zwieńczeniem i zarazem 
główną atrakcją wieczoru było 
czytanie reżyserowane „Sztu-
ki kochania” Owidiusza – poe-
matu miłosnego sprzed 2000 
lat. Wykonali je aktorzy z Kra-

kowa i Warszawy, członkowie 
Studia Aktorskiej Interpreta-
cji Literatury, w skład którego 
wchodzą aktorzy znani m.in. 
ze Studia Accantus. Tego wie-
czoru w Tczewie gościli: Adrian 
Wiśniewski (reżyser spektaklu), 
Anna Bugajska, Natalia Pio-
trowska, Kamil Dominiak i Bo-
rys Kozielski – mówi Krzysztof 
Korda, dyrektor biblioteki. 
Pogoda dopisała, dopisała rów-
nież frekwencja. Tczewską in-
stytucję kultury podczas Nocy 
Bibliotek odwiedziło ponad 
400 osób. Każdy z elementów 
przedsięwzięcia cieszył się du-
żym zainteresowaniem.
Impreza odbyła się w ramach 
Czytelniczego Ekspresu. Jest 
to projekt Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Tczewie reali-
zowany w 2017 roku, dofinan-
sowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

(MBP)

Miejska Biblioteka Publiczna już 
po raz trzeci zaprosiła najmłod-
szych tczewian do wspólnego czy-
tania bajek. 
Na tę okazję wybrano specjalne 
miejsce, jakim jest pamiątkowa 
ławeczka, na której znajduje się 
wizerunek naszego regionalisty 
Romana Landowskiego. Postać 
ta trzyma w dłoniach książkę, 
przypominając nam, że był on 
nie tylko pisarzem i poetą, ale 
także księgarzem, biblioteka-
rzem i wydawcą – tłumaczyła 
Katarzyna Jędraszka z MBP. 
– Dzieciom znany jest z baśni 
kociewskich tj. „Jasna i Der-
sław” czy „Gryf i Małgorza-
ta”. Baśnie te pozwalają poznać 
przeszłość naszego regionu, 
czyli Kociewia, a także nasze-
go miasta. 
Bajki czytali najmłodszym: Ka-
tarzyna Mejna sekretarz mia-
sta (Elżbieta Pałasz „O smoku, 
który lubił krówki”, pierw-
sze opowiadanie pt.: „Miła ta 
pana pieczarka”), Helena Kul-
las skarbnik miasta (Elżbieta 
Pałasz „O smoku, który lubił 
krówki”, drugie opowiadanie 
„A co Pana tu sprowadza”) oraz 
Paulina Kinal ze spółki GPEC 

dZień dZiecKa Z MiejSKą biblioteKą PublicZną

(Peter Carnavas „Ostatnie drze-
wo w mieście”.

W przerwach pomiędzy baj-
kami odbył się quiz o zdro-
wych przekąskach oraz konkurs 
„Zgadnij, jaki to bohater bajki”. 
Dla dzieci czekały atrakcyjne 
nagrody z MBP, gadżety rekla-
mowe od spółki GPEC, dzię-

ki której dzieci mają możliwość 
spędzania wolnego czasu oraz 
przychodzenia na zajęcia do ba-
jecznie Ciepłego Zakątka w bi-
bliotece. Przedstawiciele Urzę-
du przygotowali słodkości oraz 
breloki z Wróżką Samborką.  
Na koniec wykonano wspólne 
zdjęcie pamiątkowe, na którym 

nie zabrakło również Tygryska 
z GPEC-u.
Impreza została zorganizowana 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Do posłuchania bajek za-
proszone zostały dzieci z Przed-
szkola 7 Darów w Tczewie.

M. L.

M
. l
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k
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zabawa, warsztaty plastyczne  
i konkursy z nagrodami – naj-
młodsi w mieli również wiele 
okazji do dobrej zabawy podczas 
festynu zorganizowanego przez 
ROd im. W. Witosa w Tczewie.
Festyn odbył się 3 czerwca.  
W programie były m.in.  gry 
i zabawy edukacyjne zorgani-
zowane przez funkcjonariuszy 
tczewskiej Straży Miejskiej. Dla 
wszystkich uczestników przy-
gotowano mnóstwo różnorod-
nych nagród.
Jedną z atrakcji była możliwość 
wejścia do radiowozu, gdzie 
maluchy mogły samodzielnie 
zasiąść za kierownicą. Pod-
czas imprezy na wszystkie dzie-
ci czekały ciasteczka, cukierki 
oraz słodka oranżada. Wszyst-
kim uczestnikom czas umilał 
DJ Biedronka.

Bezpieczeństwo

Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A ż  M I E J S K A  
W  T C z E W I E

W sobotę, 3 czerwca na zbior-
niku wodnym u zbiegu ulic Mo-
drzewskiego i Broniewskiego na 
os. górki w Tczewie odbyły się za-
wody wędkarskie służb mundu-
rowych.

Organizatorem zawodów byli 
radny Kazimierz Mokwa, ko-
mendanci Policji, Straży Miej-
skiej, Straży Pożarnej, Straży 
Ochrony Kolei, Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło Tczew 
Miasto 79.
W rywalizacji wzięło udział 15 
zawodników, reprezentantów 
wyżej wymienionych instytu-
cji. Zmaganiom zawodników 
kibicowały rodziny i znajomi. 
Zwycięzcami zawodów węd-
karskich zostali:
W kategorii drużynowej:

W maju 2017 r. tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 881 interwencji,  
w tym 398 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli instytucji, 
175 – od operatorów monitoringu, 
102 zgłoszone przez dyżurnych Ko-
mendy Powiatowej Policji w Tcze-
wie oraz 206 – to interwencje włas-
ne strażników.
• Przewieziono 12 osób z upo-

jeniem alkoholowym: 8 – 
do miejsca zamieszkania, 2 
– do pogotowia socjalnego  
w Elblągu, 1 – do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczewie, 1 – do Ośrodka 
„Agape” w Sztumie.

• Przeprowadzono 72 wspólne 
patrole z funkcjonariuszami 
KPP.

• Osadzeni z Aresztu Śled-
czego w Starogardzie Gd. 
wykonując prace porządko-
we na terenie Tczewa zebra-
li 154 worki śmieci (po 120 
l każdy) oraz 1,5 przyczepy 
ciągnikowe śmieci pozosta-
wionych przez osoby bez-
domne (koce, plastiki, stara 
odzież, obudowy telewizo-
rów, poduszki itd.). Usuwano 

zAWOdy WędKARSKIE SłUżB MUndUROWyCh
I miejsce: Straż Pożarna  

w Tczewie 
II miejsce: Komenda Policji 

Powiatowej w Tczewie 
III miejsce: Polski Związek 

Wędkarski Koło Tczew 
Miasto 79.

W kategorii indywidualnej:
Największa ryba: Tomasz Nowak
Najcięższa ryba: Tomasz Nowak
Największa ilość złowionych 

ryb: Eugeniusz Bartoszek
Na zakończenie zawodów pu-
chary dla zwycięskich drużyn 
i zawodników oraz nagrody dla 
wszystkich uczestników zawo-
dów wręczył w imieniu pre-
zydenta Tczewa, wiceprezy-
dent Adam Urban oraz starosta 
tczewski Tadeusz Dzwonkow-
ski, komendant KPP Tczew 
insp. Dariusz Krasula, komen-

dant Straży Miejskiej w Tcze-
wie Andrzej Jachimowski.
Pogoda na wędkowanie i spędze-
nie czasu na świeżym powietrzu 
była idealna. Chodziło nie tylko 
o złowienie największej i najcięż-

szej ryby, ale wspólnie spędzony 
czas i wspaniałą zabawę. Wszyscy 
mogli skosztować pysznej gro-
chówki, kiełbasek z grilla, ciasta, 
gorącej kawy i herbaty .

(Straż Miejska)

śmieci m.in. z Os. Bajkowe-
go, Starego Miasta, Sucho-
strzyg, Nowego Miasta, Za-
torza.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Su-
chostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 67 interwencji własnych 
oraz 60 zleconych (przez ad-
ministracje i mieszkańców 
osiedli, dyżurnych SM), na-
łożyli 45 mandatów karnych 
na łącznie 3500 zł, wystawi-
li 41 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
30 osób pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta  
i Czyżykowa dzielnicowi 
podjęli 35 interwencji włas-
nych oraz 90 zleconych, na-
łożyli 13 mandatów karnych 
na łącznie 950 zł, wystawi-
li 28 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
26 osób pouczyli. 

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania 
alkoholu w miejscach pub-
licznych, wykroczeń drogo-
wych.

• Usunięto 2 pojazdy długo 
nieużytkowane – Fiat z ul. 
Brzozowej oraz Ford z ul. 
Gdańskiej.

• W 5 placówkach przepro-
wadzono kontrole dotyczące 
posiadania umów na wywóz 
odpadów stałych. Nie stwier-
dzono nieprawidłowości.

• Do Komendy Powiatowej Po-
licji przekazano materiały  
z monitoringu dotyczące: koli-
zji drogowej (5.05) , manifesta-
cji (7.05), molestowania (15.05), 
kradzieży roweru (19.05), uszko-
dzenia mienia (31.05).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprząta-
nia po nich. Przeprowadzo-
no 24 interwencje. Nałożono  
1 mandat karny (50 zł) za 
niezgodne z przepisami wy-
prowadzanie psów oraz 1 
mandat karny z niesprzątanie 
po psach (50 zł). Pouczono  
3 osoby. 4-krotnie zgłoszo-
no do schroniska informację 
o psach bez opieki.

dzień dziecka wspólnie 
ze strażnikami STRAż MIEJSKA W MAJU 
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Wokół nas

na razie to tylko testy, ale być 
może już w 2018 r.  na tczewskich 
ulicach pojawią się miejskie auto-
busy elektryczne. 

Na razie po Tczewie jeździ au-
tobus testowy, ściągnięty przez 
miejskiego przewoźnika – fir-
mę Meteor. Pojazd został spro-
wadzony z Czech i  wyposażo-
ny przez Meteora w system do 
pobierania opłat z karty miej-
skiej. Autobus będzie testowany 
głównie na liniach 7 i 17. Testy 
mają potrwać do 6 lipca.
To początek zmian w tczewskiej 
komunikacji miejskiej.
– Interesuje nas wprowadzenie 
na terenie Tczewa, głównie Sta-
rego Miasta, autobusów elek-
trycznych, które pozwolą na po-
prawę jakości powietrza – mówi 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki. – Przystąpiliśmy do 
rządowego Programu Elektro-
mobilności, którego celem jest 

Inwestycja rozpoczęła się 19 
czerwca. Przez kilka pierw-

szych dni prace toczyły się na 
poboczu, ale już od 23 czerw-
ca zmieniła się organizacja ruchu  
w tym rejonie miasta. Zmianie 
uległy też trasy autobusów komu-
nikacji miejskiej. Warto uzbroić 
się w cierpliwość, bo utrudnienia 
na pewno potrwają. Jeszcze w tym 
roku odczujemy jednak poprawę – 
do końca października remont obu 
ulic ma być zakończony.
Już w pierwszej połowie czerw-
ca rozpoczęły się prace przygo-
towawcze polegające na wycince 
topoli, w miejscu gdzie drzewa 
kolidują z inwestycją. Wycięte 
drzewa zrekompensowane zo-
staną nowymi nasadzeniami.
Remont ul. Gdańskiej to zadanie 
zaplanowane na kilka lat. Pierw-
szy etap zrealizowany został  
w ubiegłym roku, gdy przebu-
dowane zostało rondo u zbiegu 
ul. 1 Maja i wiaduktów. W tym 
roku wyremontowany ma zostać 
fragment – od skrzyżowania z al. 
Solidarności w kierunku skrzy-
żowania z ul. Jedności Narodu  
i jeszcze dalej (przed skrzyżowa-
niem z ul. Chłodną, do wysoko-
ści budynku przy ul. Gdańskiej 

RuSZył ReMont j. naRodu i gdańSKiej

autobuS eleKtRycZny wKRótce na tcZewSKich ulicach

wprowadzenie autobusów elek-
trycznych do miast i wyposaże-
nie ich  w stacje ładowania. Do 
tych działań włączył się właś-
ciciel Meteora, chcąc przete-
stować  funkcjonowanie takie-
go autobusu w Tczewie.
Miasto szykuje się do zakupu 
kilku autobusów elektrycznych 
w 2018 r. Kwota przeznaczona 

na ten zakup trafi do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej, jeśli 
radni podejmą taką decyzję na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
Miasta, które w ramach Projektu 
Elektromobilności, wprowadzą 
nowe rozwiązania, będą mogły 
liczyć na pomoc rządową, po-
legającą m.in. na dofinansowa-
niu kosztów zakupu autobusów 

9). Inwestycja będzie komplek-
sowa, co oznacza nie tylko re-
mont nawierzchni i chodników, 
ale też przebudowę instalacji 
podziemnych, nowe oświetle-
nie i budowę ścieżki rowerowej. 
Przebudowane zostanie również 
skrzyżowanie z ul. Sadową.
– Tegoroczna inwestycja zosta-
ła podzielona na trzy etapy i ten 
pierwszy będzie najtrudniej-
szy – tłumaczy Marcin Górny  
z Miejskiego Zarządu Dróg. 

Ruch został zorganizowany 
połówkowo. Nie będzie tzw. 
wahadła, ponieważ takie roz-
wiązanie mogłoby zablokować 
drogę krajową nr 91, ale prze-
budowywaną ulicą można je-
chać tylko w jednym kierunku 
– od Suchostrzyg w stronę Sta-
rego Miasta. 
W ulicę Sadową jest możliwy je-
dynie wjazd – wyjazd następuje 
ulicą Malinowską. Jeśli chodzi 
o dojazd do dworca PKP i wę-

i stacji ładowania (planowane 
jest dofinansowanie w wysokości 
60%). Producent zostałby wyło-
niony w ogólnopolskim prze-
targu. Założeniem jest, że koszt 
jednego autobusu nie powinien 
przekroczyć 2 mln zł. 
Do programu przystąpiły też 
inne gminy, które łącznie de-
klarują zakup ok. 200 autobu-
sów elektrycznych.
Jest to kolejne przedsięwzię-
cie samorządu miasta Tczewa 
zmierzające do poprawy  jako-
ści powietrza w mieście. Mia-
sto wspiera, również finanso-
wo, zamianę pieców opalanych 
węglem na bardziej ekologiczne 
źródła energii.
Autobusy elektryczne są bar-
dz ie j  ekolog iczne ,  tańsze  
w utrzymaniu i ciche, niestety 
ich cena jest ok. 2-krotnie wyż-
sza niż autobusu tradycyjnego.

M.M.

zmiany w komunikacji miejSkiej:
zakład usług komunalnych Miejski zarząd dróg w Tczewie oraz MeTeoR Sp. z o.o. 
informują o zmianach w komunikacji miejskiej na czas remontu ul. Gdańskiej i Jed-
ności Narodu. ul. Gdańska na czas remontu jest ul. jednokierunkową w stronę dwor-
ca i autobusy linii 2, 3, 4 i 7 kursują jak dotychczas, natomiast z dworca w stronę 
Suchostrzyg linie 3, 4 i 17 kursują objazdem al. zwycięstwa, ul. wojska Polskiego  
i od al. Solidarności włączają się w swoją dotychczasową trasę, z pominięciem przy-
stanku Gdańska/urząd Skarbowy. 
linia12 z dworca wiedzie al. zwycięstwa, ul. wojska Polskiego i ul. Żwirki i od alei 
kociewskiej/Żwirki włącza się w swoją dotychczasową trasą, z pominięciem przy-
stanków Gdańska/urząd Skarbowy i Aleja kociewska/ Topolowa.
linia 8 w trakcie remontu ul. Jedności Narodu kursuje objazdem aleją zwycię-
stwa i ul. Saperską (z pominięciem przystanków na ul. Jedności Narodu). Na ul. 
Saperskiej w pobliżu ronda ustawione są dodatkowe przystanki zarówno w stro-
nę dworca jak i czyżykowa.
Szczegółowe rozkłady jazdy wszystkich autobusów dostępne na stronie www.me-
teor.tczew.pl oraz w dużej gablocie na terenie węzła komunikacyjnego.

To będzie największa tegoroczna inwestycja – rozpoczął się remont ulicy gdańskiej i Jedności narodu.

zła transportowego, to autobu-
sy wjeżdżają tam ulicą Północ-
ną, a wyjeżdżają Pomorską. Na 
całym remontowanym odcin-
ku obowiązuje zakaz zatrzymy-
wania. Jak tłumaczy Wojciech 
Rytlewski z MZD, po wpro-
wadzeniu nowej organizacji ru-
chu, drogowcy na bieżąco anali-
zują sytuację na drogach, są też 
w stałym kontakcie z GDDKiA 
(zarządcą drogi krajowej 91)  
i w razie potrzeby może nastą-
pić np. zmiana cyklu sygnalizacji 
świetlnej lub nawet ręczne stero-
wanie ruchem. 
W ramach tego samego zadania 
realizowany jest ostatni etap re-
montu ulicy Jedności Narodu. 
Do wykonania pozostał jeszcze 
350–metrowy odcinek od stro-
ny ul. Gdańskiej. Ten fragment 
drogi będzie wyłączony z ruchu 
(nie licząc dojazdu do bloków dla 
okolicznych mieszkańców).
Wszystkie prace wykonuje fir-
ma Strabag. 
Koszt zadania 10,2 mln zł. In-
westycja zostanie dofinansowa-
na w ramach przedsięwzięcia 
ZIT, ze środków RPO Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014–2020.
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Wielki Festyn Samorządowo-
Komunalny odbył się w Tcze-
wie 27 maja – już  po raz piąty. 
Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki zaprosił mieszkań-
ców do poznania pracy Urzędu 
Miejskiego i firm komunalnych, 
a przede wszystkim do dobrej 
zabawy. Wszystko to w plene-
rowej atmosferze – na Bulwa-
rze Nadwiślańskim. Jak zwy-
kle, najwięcej niespodzianek 
czekało na najmłodszych, była 
to przecież sobota poprzedza-
jąca Dzień Dziecka.
Masa atrakcji (oczywiście dar-
mowych) i wspaniała pogoda 
sprawiły, że bulwar dosłownie 
pękał w szwach. Zdecydowanie 
pobiliśmy rekord frekwencji.
Wśród dzieci ogromnym zain-
teresowaniem cieszyło się koło 
fortuny. Wystarczyło zdobyć 
pieczątki do specjalnego ku-
ponu, by móc zakręcić kołem i 
wygrać nagrodę. Dzieci zdoby-
wały pieczątki w stoiskach firm 
komunalnych, Straży Miejskiej  
i miejskich instytucji – ale nie za 
darmo. Najpierw trzeba było od-
powiedzieć na pytania lub wziąć 
udział w jakiejś konkurencji. 
Chętnych jednak nie brakowa-
ło, tym bardziej, że każde pole 
koła fortuny wygrywało. Na-
wet „bankrut” otrzymywał na-
grodę pocieszenia. Do wygrania 
były setki nagród, m.in. pleca-
ki, skarbonki, piłki, kubki, bre-
loczki, czapeczki, kredki, wej-
ściówki na basen i wiele innych. 

V Festyn Samorządowo-Komunalny

TAKICh TłUMóW JESzCzE nIE ByłO
Przestronny, wydawałoby się, 
Bulwar nadwiślański ledwo po-
mieścił uczestników Festynu Sa-
morządowo-Komunalnego.

Cygańskie rytmy porwały tczewian

Produkcja papieru czerpanego – warsztaty Fabryki Sztuk Nie brakowało chętnych do malowania twarzyLiczne atrakcje  przygotowały firmy komunalne

Rower był jedną z głównych nagród w wielkiej loterii

Chętnych do kręcenia kołem fortuny nie brakowało
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Cygańskie rytmy porwały tczewian

Nagrody ufundował Urząd 
Miejski, ale naszymi sponsora-
mi były także TCSiR oraz firmy 
komunalne. Kupony koła fortu-
ny brały też udział w wielkiej lo-
terii fantowej, a tam do wygra-
nia był rower (od ZUOS), dron 
(od ZWiK), elektryczna desko-
rolka (od Clean-Bud i PUM), 
hulajnoga (od TTBS) oraz ka-
mera go-pro (od Urzędu Miej-
skiego). Wszystkie nagrody zna-
lazły właścicieli.
Wielką atrakcją był pokaz Cho-
rągwi Husarskiej Marszałka 
Województwa Pomorskiego. 
Rycerze, w historycznych stro-
jach, na koniach, prezentowali 
swoje umiejętności w sprawnoś-
ciowych pojedynkach, wzbu-
dzając ogromny aplauz pub-
liczności.
Na małej scenie, w namiocie, 
prezentowały się dzieci uczęsz-
czające na zajęcia do Centrum 
Kultury i Sztuki.
Można było skorzystać z prze-
jażdżki konnej, dmuchanców, 
poskakać na trampolinie, prze-
mierzyć bulwar w specjalnej 
kuli, a najodważniejsi, wspina-
li się prawie do nieba – po dra-

bince linowej. Tę ostatnią atrak-
cję przygotowała straż pożarna. 
Najmłodsi buszowali w tzw. 
strefie malucha, gdzie czekały 
na nich bezpieczne urządzenia 
do zabawy. Nie mogło się też 
obejść bez malowania twarzy.

Dla dzieci były darmowe lody  
i wata cukrowa, a dla wszyst-
kich chętnych – grochówka.
Atrakcje dla dzieci przygoto-
wały też firmy komunalne. Przy 
ich stoiskach można było wziąć 
udział w zabawach i konkur-

sach, a przy okazji dowiedzieć 
się, czym zajmują się poszcze-
gólne firmy, gdzie się mieszczą. 
Ciekawe warsztaty przygotowała 
Fabryka Sztuk, do swojego sto-
iska zapraszały też Straż Miej-
ska, Miejska Biblioteka Pub-
liczna. W namiotach i chatach 
ulokowały się Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych, Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji, Tczew-
skie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, Zakład Usług Ko-
munalnych. Był z nami również 
Urząd Miar i Wag, Fundacja 
„Pokolenia”, KKS Unia Tczew.
Wiele osób czekało na wieczor-
ny koncert, tym razem królo-
wała muzyka cygańska i di-
sco-polo. Wystąpili: Patrycja& 
Gipsy Stars, formacje „Lecimy”, 
„Łobuzy” i Mario Bischin.
Za rok kolejna edycja pikniku 
samorządowo-komunalnego. 
Już dzisiaj zapraszamy.

M.M.

Stanowisko Straży MiejskiejNie brakowało chętnych do malowania twarzy

Dmuchańce cieszyły się wielkim powodzeniem

Baletnice z Centrum Kultury i Sztuki

Husaria opanowała bulwar
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Mieszkańcy Tczewa świetnie ba-
wili się podczas Majówki na gór-
kach, która odbyła się 20 maja.
Atrakcji było co niemiara, naj-
więcej dla najmłodszych, ale  
i starsi nie mogli narzekać. Do-
pisała pogoda i humory.
Dzieci szybko opanowały przy-
gotowaną przez Urząd Miej-
ski w Tczewie tzw. strefę malu-
cha, czyli bezpieczny plac zabaw 
z licznymi atrakcjami. Kolejka 
chętnych ustawiała się do malo-
wania buziek. Na starszych cze-
kała kawa i herbata. Na scenie 
wystąpili m.in. podopieczni śro-
dowiskowych domów samopo-
mocy w Tczewie, Harcerska Or-
kiestra Dęta, Tczewska Formacja 
Szantowa, zespół muzyczny Jan. 
Były gry i konkursy dla całych ro-
dzin. Z zainteresowaniem spot-
kał się pokaz tresury psów oraz 
sokolników. Dzięki Przychodni 
Rogowscy, można było zmierzyć 

laury dla Passionatki
Tczewski Chór dziecięcy Passio-
natka zdobył złote Pasmo oraz 
Wyróżnienie specjalne za pomy-
słowość i oryginalną prezentację 
sceniczną.
Tczewsk i chór pod  dy rek-
cją Karoliny Kornas, 31 maja 
wziął udział w XVIII Kon-
kursie Chórów Regionu Po-
morskiego w ramach projektu 
Akademia Chóralna - Śpiewa-
jąca Polska. Konkurs odbył się 
w sali koncertowej Akademii 
Muzycznej im. St. Moniusz-
ki w Gdańsku. Wzięły w nim 
udział 4 chóry:
•	 Chór Szkoły Podstawowej 

nr 57 w Gdańsku (dyrygent 
Aleksandra Świątek)

•	 Chór Dziecięcy Passionat-
ka z CKiS w Tczewie (dyry-
gent Karolina Kornas)

•	 Chór Szkolny Z espo ł u 
Kształcenia i Wychowania 
w Pinczynie (dyrygent Woj-
ciech Gdaniec)

•	 Żeński Chór Kameralny 
prz I LO im. J.Wybickiego  
w Kościerzynie (dyrygent 
Tomasz Chyła).

Organizatorami Konkursu były 
Narodowe Forum Muzyki we 
Wrocławiu i Zakład Chórali-
styki Szkolnej Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku.
Projekt Akademia Chóralna jest 
finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Klub Młodzieżowy Przystań po-
wstał w 2002 r. Mieści się on na 
tczewskim osiedlu Suchostrzygi. 
Skupia młodzież ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. 
W ofercie Klubu znajdują się: 
zajęcia komputerowe, muzycz-
ne, językowe, plastyczne, kore-
petycje, warsztaty psychologicz-
ne. Klub organizuje również dla 
młodzieży ferie zimowe i wa-
kacje. Członkowie chętnie ko-
rzystają z „klubowych nocek”, 
wspólnych wycieczek, rajdów 
rowerowych, spływów kaja-
kowych. Powstała też klubo-
wa drużyna piłki nożnej, która 
wstąpiła w szeregi Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej.
A wszystko zaczęło się w 2001 
r, kiedy powstało Stowarzysze-
nie Terapii i Profilaktyki Szkol-
nej „Przemiana”. Stowarzyszenie 
zajęło się szeroko pojętą profilak-
tyką skierowaną do dzieci i mło-
dzieży z tczewskich szkół. Wów-
czas inspiracją dla Stowarzyszenia 
stała się ówczesna radna Rady 
Miejskiej w Tczewie pani Graży-
na Antczak. To ona wysunęła po-
mysł utworzenia klubu dla mło-
dzieży, w którym młodzi ludzie 
mogli efektywnie spędzać wolny 
czas. Pomogła w uzyskaniu odpo-
wiedniego lokalu i zorganizowa-
niu całego Klubu.

CHÓR DZIECIĘCY PASSIONATKA
Chór Dziecięcy Passionatka działa 
od 2009 roku przy Centrum Kultury 
i Sztuki w Tczewie. Składa się z 25 
osób w wieku od 5 do 16 lat. Ideą 
chóru jest daleko idące umuzykal-
nianie młodego pokolenia. Zajęcia 
mają na celu rozwijanie zaintereso-
wań dzieci uzdolnionych muzycznie 
oraz stworzenie możliwość atrak-
cyjnego i kreatywnego spędzania 
wolnego czasu.

Repertuar, nad którym pracuje chór 
uzależniony jest od potrzeb dzie-
ci, uroczystości, świąt, konkursów 
m.in. piosenki okazjonalne, z re-
pertuaru dziecięcego, pieśni patrio-
tyczne, kolędy, pastorałki, piosenki 
turystyczne, szanty oraz piosenki 
filmowe i musicalowe.

Dyrygentką chóru w latach 2009-
2015 była Agata Sowa, natomiast 
od 2015 r. – Karolina Kornas.

Grażyna Antczak jest związana 
z Klubem przez cały czas jego 
istnienia i czuwa nad jego funk-
cjonowaniem.
Środki potrzebne na prowadze-
nie Klubu pochodzą z budże-
tu Miasta Tczewa, a współpra-
ca Stowarzyszenia z Urzędem 
Miejskim w Tczewie jest bar-
dzo dobra.
W 2016 roku zapisało się i ko-
rzystało z oferty klubowej 138 
nowych osób. Średnia dzienna 
frekwencja klubowa to 33 oso-
by. Jest to młodzież w wieku 13 
– 18 lat, zamieszkująca głównie 
dzielnicę Suchostrzygi, kiero-
wana do placówki przez peda-
gogów szkolnych, nauczycieli, 

kuratorów sądowych, rodziców, 
opiekunów, a przede wszyst-
kim przybywająca z własnej ini-
cjatywy.
Od  początku  istnienia  klu-
bu młodzieżowego „przystań” 
zapisał y  się  do  k lubu  2022 
osoby.
Wychowankowie Klubu od-
noszą swoje życiowe sukcesy. 
Startują w konkursach szkol-
nych, podejmują nowe wyzwa-
nia. Wielu z nich ukończy-
ło studia wyższe. Niektórzy po 
latach, z dyplomem ukończonej 
uczelni, wracają do Klubu i sta-
ją się jego pracownikami. Teraz 
to oni kształtują kolejne poko-
lenie młodzieży.

BAWILIŚMy SIę nA góRKACh

sobie poziom cukru i ciśnienie.  
O posiłek zadbało Koło Go-
spodyń Wiejskich oraz myśliwi  
z Koła Łowieckiego Szarak. 
Chętni mogli łódkami popływać 
po stawku lub pojeździć konno. 
Organizatorzy imprezy: radny 
Kazimierz Mokwa wraz z part-
nerami, (m.in. Urząd Miejski, 

Stowarzyszenie Górki, Fundacja 
Zielone Wzgórze, Zespól Mu-
zyczny Jan, Stowarzyszenie Go-
spodarcze „Kociewie”, Świetlica 
Sąsiedzka z ul. Zamkowej, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Tresura 
Psów Hakward, Akademia Pił-
karska Tczew, Pracownia Edu-
kacji Ekologicznej).
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15-lecie Klubu MłodZieżowego „PRZyStań”



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Maj 2017

Wokół nas

W FABRyCE SzTUK – WyBUChOWA nOC

VII PChLI TARg … MIMO WSzySTKO

Tłumy tczewian odwiedziły w sobo-
tę Fabrykę Sztuk – tym razem noc 
Muzeów poświęcona była nauce.
Wieczorem 20 maja Fabryka 
Sztuk zmieniła się się w labora-
torium szalonego naukowca. 
Ogromnym zainteresowanie 
cieszyło się mobilne planeta-
rium – na seanse bez przerwy 
ustawiały się kolejki. Nie było 
też łatwo dostać się na pokaz 
kuchni molekularnej. Kuchen-
ne eksperymenty z wykorzy-
staniem ciekłego azotu i suche-
go lodu, nowe smaki, niezwykłe 
formy – to wszystko gromadzi-
ło mnóstwo zainteresowanych. 
Noc dziwnego – pokazy odby-
wały się w formie zabawy z ku-
charzem: tworzenie jadalnej 
ziemi w kompozycji deserowej, 
sorbetów z nietypowych skład-
ników, drinków o zaskakujących 
formach i nowych smakach oraz 
rozbijanie owoców na cząstki. 
W innej sali można było dowie-
dzieć się, jak powstają roboty, co 
więcej, uczestnicy samo mogli je 
skonstruować z klocków lego. 
Roboty wyposażone były w sil-
niki , czujniki i mikrokontrolery. 
Po okiem fachowców powsta-
wały łaziki marsjańskie, roboty 
sumo, roboty zwiadowcze.
Na warsztatach recyklingu two-
rzono ekologiczne zabawki, ma-
szyny, pojazdy, domy, do budo-
wy których użyto nietypowych 
materiałów budowlanych.

Uczestnicy Nocy Muzeów chęt-
nie obserwowali najciekawsze 
doświadczenia naukowe z za-
kresu chemii, fizyki i ekologii. 
Zajęcia stanowiły połączenie 
doskonałej rozrywki z nauką. 
Nie brakowało wybuchowych 
eksperymentów z użyciem od-
czynników chemicznych, suche-
go lodu i ciekłego azotu.
Wielu zainteresowanych przy-
ciągnęło też Exploratorium – 
interaktywna i interdyscyplinar-
na wystawa edukacyjna, która 
prezentowała wybrane fenome-
ny nauki. Wystawa pozwoliła 
pokazać zarówno małym dzie-
ciom, jak i dorosłym działanie 
podstawowych praw fizyki, lo-
giki, astronomii i matematy-
ki. Rozmiar i kolor eksponatów 
wzbudzał zainteresowanie nie 
tylko najmłodszych. Na kilku-

nastu stanowiskach zaprezen-
towano interaktywne eksponaty, 
złudzenia optyczne i zagad-
ki logiczne. Były tez warsztaty 
plastyczne pn. Dworska rewia 
mody. Uczestnicy wykonywa-
li charakterystyczny element  
z XVII-wiecznego stroju dwor-
skiego, czyli perukę, używając 
do tego waty, papieru i rozmai-
tych ozdób.

To tylko niektóre atrakcje te-
gorocznej Nocy Muzeów w Fa-
bryce Sztuk. Przez cały czas 
można było także zwiedzać ak-
tualne wystawy, m.in. w budyn-
ku głównym - „20 lat wolności. 
Tczew 1920-1939” oraz „Amor 
Patriae Nostra Lex… Bitwa pod 
Tczewem 1627” – przy ul. Pod-
murnej.

M.M.

Siódmy Pchli Targ w Tczewie od-
był się w iście jesiennej aurze.  
z około 170 wystawców, którzy 
zadeklarowali swój udział, przy-
było blisko stu z Tczewa i okolic,  
a także m.in. z Trójmiasta, Olszty-
na, Słupska, Elbląga, grudziądza 
i Kwidzyna. 
Handlowano głównie antykami  
i rękodziełem. Niezwykle wy-
trwale swe zabawki sprzedawa-
ły dzieci – niestraszna była im 
niesprzyjająca pogoda. Zainte-
resowaniem cieszyły się znaczki 
i kartki pocztowe wydane z oka-
zji 100. rocznicy utworzenia Błę-
kitnej Armii gen. Hallera, a także 
inne produkty Poczty Polskiej. 
Pchli Targ to nie tylko handel 
pod chmurką, ale także występy 

artystów ulicznych. Na akordeo-
nie grał Marek Gleinert. O dobry 
klimat zadbała również Wesoła 
Kapela i Kociewsko-Kaszubska 

Orkiestra Dęta „Torpeda”. Tra-
dycyjnie plac Hallera odwiedził 
warszawski kataryniarz Piotr Bot 
wraz z papugą o imieniu Carlos. 

Animatorzy tworzyli z dziećmi 
wioskę leśnych skrzatów i wró-
żek oraz prowadzili liczne za-
bawy i konkursy, a szczudlarze 
w strojach nawiązujących do za-
czarowanego ogrodu przecha-
dzali się po Starówce w… stru-
gach deszczu.

Pchli Targ został zorganizo-
wany przez Fabrykę Sztuk we 
współpracy z: Zakładem Usług 
Komunalnych w Tczewie, Stra-
żą Miejską w Tczewie, Urzędem 
Miejskim w Tczewie, Komendą 
Powiatową Policji w Tczewie.

Od 1 sierpnia rozpocznie się na-
bór na Wrześniowe Targowisko, 
które odbędzie się 2 września. 
Szczegóły na: www.pchlitarg.
tczew.pl.
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wOgłoszenia
Prezydent Miasta Tczewa informuje, 
że na tablicy ogłoszeń urzędu Miej-
skiego w Tczewie (ii piętro) zostały 
wywieszone:
 wykaz nieruchomości gruntowej, ozna-

czonej jako działka nr 4/9 oraz działka nr 
5/2, obręb 14, kw nr Gd1T/00019482/3, 
o łącznej powierzchni 5.2873 ha, po-
łożonej przy ul. Bałdowskiej, przezna-
czonej do oddania w dzierżawę, pod 
uprawy rolne;

 wykaz nieruchomości gruntowej,  
w której skład wchodzą działki nr 325/8 i 
325/9, obręb 9, kw nr Gd1T/00016854/1,  
o łącznej powierzchni 574 m2, położo-
nej przy ul. ceglarskiej, przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę, w celu zago-
spodarowania zielenią;

 wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 11/2, obręb 
8, kw nr Gd1T/00036510/4, w części  
o powierzchni 30 m2, położonej przy 
ul. Jarosława dąbrowskiego, prze-
znaczonej do oddania w dzierżawę, 
w celu ustawienia ogródka letniego 
stanowiącego część lodziarni;

 wykaz nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako działka nr 521/23, 
obręb 9, kw nr Gd1T/00016854/1, 
położonej przy ul. Nowowiejskiej, 
przeznaczonej do oddania w dzier-
żawę, w części o powierzchni 80 m2, 

w celu zagospodarowania zielenią; 
	wykaz nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej jako działka nr 513/31, 
obręb 9, kw nr Gd1T/00016854/1, 
położonej przy ul. Nowowiejskiej, 
przeznaczonej do oddania w dzier-
żawę, w części o powierzchni 70 m2, 

w celach rekreacyjnych. 
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Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
program współfinansowany 
przez unię europejską  
z europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę miejską Tczew

W sobotę 27 maja 2017 r. dom 
Przedsiębiorcy gościł w murach 
Powiślańskiej Szkoły Wyższej, 
gdzie odbyły się rozgrywki w 
strategicznej grze CAShFLOW. 
Powiślańska Szkoła Wyższa jest 
partnerem gminy Miejskiej 
Tczew przy realizacji projektu 
„dom Przedsiębiorcy”, współpra-
ca w zakresie wspierania przed-
siębiorczości została zapocząt-
kowana w 2011 roku i jest ciągle 
rozwijana.

Uczestnikami zmagań byli stu-
denci Cashflow IV semestru – 
grupy ZZL oraz FIR Wydziału 
Nauk Ekonomiczno-Społecz-
nych, wspierani przez grupę 
uczniów z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych z Tczewa pod opie-
ką Anny Andrzejczak.
Rozgrywki poprzedziła krót-
ka prezentacja Krystiana Jen-

8 czerwca Pracodawcy Pomo-
rza – Oddział w Tczewie 

oraz Dom Przedsiębiorcy zor-
ganizowali seminarium na te-
mat: „Jak zbudować (i utrzymać) 
skuteczny zespół sprzedażowy”. 
Seminarium obejmowała m. 
in. takie zagadnienia jak: naj-
częstsze kłopoty menedżerów 
sprzedaży, budowanie i parame-
tryzowanie własnego procesu 
sprzedaży, komunikacja mene-
dżer – handlowcy, monitoro-
wanie aktywności handlowych 
i udzielanie wsparcia handlow-
com, kompetencje handlowe 
oraz motywowanie zespołu – 
kluczowe elementy systemów 
opartych na premiowaniu i po-
zafinansowych.
Seminarium było skierowane 
do przedsiębiorców, ale skorzy-
stali z niego również uczniowie 
z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych klasy 3 w zawodzie tech-
nik handlowiec. Seminarium 
poprowadził Jacek Czarnowski 
z Sandler Training Polska. 

o technikach sprzedaży 
w domu Przedsiębiorcy

ROzgRyWKI CAShFLOW z BIznESEM 

drzejewskiego – kierownika 
Biura Wspierania Przedsię-
biorczości Domu Przedsiębior-
cy, który przedstawił zakres 
oferowanego wsparcia przed-
siębiorcom przez Inkubator 
oraz korzyści i ryzyka związa-
ne z prowadzeniem własnego 

biznesu. Następnie w tajniki 
gry wprowadził uczestników 
Adam Janas – trener i przed-
siębiorca.

Spotkania Cashflow odbywają 
się cyklicznie w Domu Przed-
siębiorcy, ostatnie z nich mia-

ło miejsce 8 czerwca. Gościem 
spotkania był tym razem Ma-
ciek Cichocki, który inspiro-
wał młodzież do pracy nad sobą 
i swoją przyszłością. 
Maciek Cichocki – trener, in-
spirator, specjalista od storytel-
lingu. Właściciel rysowineie.pl 
i Mogę Móc. W tym pierwszym 
tworzy historie, które są podsta-
wą nieszablonowych prezenta-
cji i filmów promocyjnych w bi-
znesie. W tym drugim wspiera 
korporacje w procesach zmian.  
W obu przypadkach szuka wszel-
kich metod wyjścia ze schematów 
myślenia i działania.
Serdecznie dziękujemy uczniom 
z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych wraz z opiekunem – Anną 
Andrzejczak za pomoc przy or-
ganizacji spotkania oraz Powi-
ślańskiej Szkole Wyższej za za-
proszenie.

ii loKalne FoRuM MiędZySeKtoRowe
16 maja w domu Przedsiębiorcy 
odbyło się II Lokalne Forum Mię-
dzysektorowe poświęcone tema-
tyce społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu i jego roli w rozwoju 
społeczności lokalnych.

W spotkaniu wzięl i udział 
przedstawiciele firm, organiza-
cji pozarządowych i lokalne sa-
morządy. 
Forum jest przestrzenią do 
spotkania się przedsiębiorstw, 
jednostek samorządu teryto-
rialnego i organizacji pozarzą-
dowych oraz rozmów na temat 
społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, budowania relacji, 
wymiany dobrych praktyk i in-
spiracji.
Forum było też okazją do wzię-
cia udziału w stymulacyjnej 
grze menadżerskiej rozwijają-
cej współpracę. 
To już druga edycja Fora Mię-
dzysektorowego, w ramach któ-
rych wspólnie budujemy sieć 
współpracy międzysektorowej 

na obszarze subregionu nad-
wiślańskiego, metropolitarne-
go, kościerskiego i południo-
wego naszego Województwa. 
Odbywają się one we współ-
pracy z partnerami lokalnymi 
oraz Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego  
w ramach projektu pn. „Pomor-
ski system przedsiębiorczości 
społecznej: koordynacja rozwo-
ju ekonomii społecznej w woje-

wództwie pomorskim na lata 
2015-2018” współfinansowa-
nego ze środków UE, w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
Organizatorem Forum była 
Fundacja Inicjowania Rozwo-
ju oraz partnerzy lokalni: Dom 
Przedsiębiorcy, Fundacja Poko-
lenia i Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej.
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Urząd Miejski w Tczewie za 
pośrednictwem Pracowni 

Edukacji Ekologicznej, dzia-
łającej przy Wydziale Spraw 
Komunalnych i Inwestycji, od 
wielu lat promuje i koordynu-
je selektywną zbiórkę surow-
ców wtórnych w placówkach 
oświatowych. Programy i kon-
kursy ekologiczne dla szkół po-
zwoliły już przekroczyć ogrom-
ną ilość 100 ton surowców za 
2014 rok, a w 2015 i 2016 roku 
w szkołach i przedszkolach ze-
brano corocznie ponad 170 ton. 
Za swoje wyniki dyrektorzy  
i koordynatorzy poszczególnych 
placówek otrzymują corocznie 
nagrody w postaci sprzętu czy 
pomocy dydaktycznych do pra-
cowni szkolnych.
W zestawieniu systematycz-
nie zbieranych surowców przez 
pojedynczych uczestników  
w I edycji nagrodzono ok. 40 
uczniów, w drugiej ponad 160, w 
trzeciej 240, a w obecnej jest to 
już ponad 260 osób przy zacho-
waniu tego samego progu. Wy-
nika z tego, że ponad 260 ro-
dzin z całego Tczewa osiągnęło 
wynik powyżej 150 kg surow-

IV EdyCJA KOnKURSU „LIdER SEgREgUJE I OdzySKUJE”
ców zebranych w ciągu właśnie 
kończącego się roku szkolnego 
2016/2017, a wynik 22 z nich 
okazał się czterocyfrowy. Jed-
nakże idea programu nie pro-
muje samego wyniku. Bardziej 
istotna jest systematyczność 
zbierania. A w przypadku ze-
stawienia najlepszych klas bra-
ny jest pod uwagę procentowy 
udział uczniów systematycznie 
zbierających w danej klasie. 
Sukcesem jest to, że te 170 ton 
nie trafiło do osiedlowych po-
jemników, a bezpośrednio do 
odbiorców czystych surowców. 
Jednym z nich jest Zakład Uty-
lizacji Odpadów Stałych, któ-
ry od stycznia 2015 r. aktywnie 
włączył się w odbiór surowców 
ze szkół oraz został sponso-
rem konkursu indywidualnego, 
częściowo pomagając Urzędo-
wi Miejskiemu w sfinansowaniu 
nagród. Na podsumowanie IV 
edycji uczniowie o najlepszych 
wynikach zostali zaproszeni do 
Urzędu Miejskiego, gdzie z rąk 
sponsorów – Prezydenta Mia-
sta oraz Prezesa ZUOS otrzy-
mali dyplomy oraz symboliczne 
nagrody za swój wysiłek. 

Kategoria zespołowa „Najsku-
teczniejsza klasa”
Nagrodami dla klas są najczęś-
ciej dofinansowania do wycie-
czek. 
Kategoria indywidualna „Na-
jefektywniejszy uczeń”, w któ-
rej docenienie wysiłków indy-
widualnych ma niewątpliwie 
wpływ na wynik całej szkoły i 
na wynik osiągnięty w skali ca-
łego miasta.
Na liście nagrodzonych zna-
lazło się aż 91 uczniów ze 
Szkoły nr 12, wieloletniego, 
niekwestionowanego l idera  
w selekt y wnej zbiórce. To 
właśnie ta szkoła rozpoczęła 
i wyznaczyła bardzo wysokie 
standardy postępowania z odpa-
dami, a ostatnie lata pokazały, 
że takich szkół jest coraz więcej 
i że edukacja odpadowa przyno-
si bardzo dobre efekty. 
Z pozostałych szkół nagro-
dzono:
• Szkoła Podstawowa nr 2  

– 18 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 5  

– 14 uczniów

• Szkoła Podstawowa nr 7  
– 5 uczniów

• Szkoła Podstawowa nr 8  
– 21 uczniów

• Szkoła Podstawowa nr 10  
– 34 uczniów

• Gimnazjum nr 1 – 7 uczniów
• Gimnazjum nr 2 – 2 uczniów
• Gimnazjum nr 3  

– 20 uczniów
• Zespół Szkół Katolickich  

– 11 uczniów
Nie sposób również pominąć 
roli koordynatorów w poszcze-
gólnych szkołach. To od ich 
współpracy z pojedynczymi kla-
sami, odbiorcami surowców oraz 
Urzędem Miejskim zależą suk-
cesy poszczególnych placówek 
na polu popularyzacji selektyw-
nej zbiórki. Serdecznie dziękuje-
my 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, Han-

na Rynkiewicz z Gimna-
zjum nr 3

• Pani Izabela Hinz z SP 8
• Panie Anna Manuszewska, 

Andżelika Szewe oraz Do-
rota Jażdżewska z SP 10

• Pan Cezary Wójcik z SP 7
• Pani Katarzyna Świątkow-

ska z Gimnazjum nr 2
• Pani A nna Samulew icz  

z Publicznego Katolickiego 
Gimnazjum

• Pani Katarzyna Rezmer  
z SP 11.

Serdecznie dziękujemy uczniom 
i ich rodzinom za zaangażowa-
nie w ekologiczne postępowa-
nie z odpadami i zapraszamy do 
kolejnej edycji programu „Lider 
segreguje i odzyskuje”. 

(ABP)
Nagrodzeni uczniowie otrzyma-
li od Urzędu Miejskiego nagrody 
w postaci kart prezentowych na 
książki, gier planszowych, puz-
zli, toreb ekologicznych oraz in-
nych upominków. Lista zwy-
cięzców na nasępnych stronach.
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Lp Imię i nazwisko ucznia Klasa Szkoła

Łączna ilość  
zebranych 
surowców
wtórnych 

w kg
1. Oliwia Grzankowska IV F SP 10 2546
2. Mariusz Kubach III A SP 8 2437
3. Franciszek Bacławski II K SP 12 2300
4. Michał Filański IV F SP 12 2003
5. Magdalena Bacławska III F SP 12 1760
6. Zuzanna Kosior V B SP 5 1537
7. Michał Rasmus V E SP 12 1522
8. Sebastian Samp II H SP 12 1422
9. Natalia Lubiszewska VI E SP 10 1190

10. Maksym Wołyński II B SP 12 1190
11. Kinga Iwanowicz VI A SP 12 1186
12. Ksawier Sabal III B SP 10 1142
13. Weronika Klamann IV D SP 10 1055
14. Laura Koitka IV A SSP 2 1014
15. Tomasz Grzella II B SP 12 970
16. Julia Piekarska VI B SP 12 970
17. Amelia Zakrzewska IV D SP 10 955
18. Milan Krakowiak III A SP 8 953
19. Nikodem Krakowiak III A SP 8 953
20. Marcin Czaja IV E SP 12 950
21. Ryszard Balcerowicz II A SSP 2 940
22. Michał Zwiewka III A SP 12 900
23. Mateusz Kamycki IV C SP 10 870
24. Jakub Drajewski IV A SP 12 860
25. Weronika Solecka VI B SP 12 856
26. Weronika Ot III K SP 12 800
27. Daria Brożek III D SP 5 780
28. Marta Nowak III F SP 12 743
29. Roksana Zabrocka II C SP 5 738
30. Marcel Walkowiak VI A SSP 2 720
31. Zuzanna Korpak II E SP 12 704
32. Zuzanna Moczyńska III A SP 12 685
33. Agata Zakrzewska II J SP 12 679
34. Iga Znaniecka II K SP 12 655
35. Konrad Boguszewski II D SP 12 640
36. Jakub Kolberg IV C SP 10 637
37. Wojciech Lica II F SP 10 635
38. Julia Tomankiewicz VI B SP 12 634
39. Martyna Gruszecka II D SP 5 615
40. Marcin Kreja O A SP 10 600
41. Natalia Iwanowicz II C SP 12 572
42. Jan Hinz II F SSP 2 564
43. Kacper Kłobukowski II G SP 12 560
44. Lena Choszcz I A SSP 2 550
45. Oliwia Pacak VI A SP 12 545
46. Jaśmina Zaniewicz III C SP 12 544
47. Olaf Stubba VI C SP 10 520
48. Mikołaj Górski I A SP 8 515
49. Szymon Kamiński VI B SP 8 491
50. Amelia Kwiatkowska V F SP 12 488
51. Martyna Niedziałkowska VI C SP 10 480
52. Jakub Liebrecht II D SP 12 480
53. Wiktor Liebrecht II D SP 12 479
54. Wiktoria Poznysz III D SP 5 470
55. Maksymilian Sadowski III C SP 10 460
56. Martyna Ławrynowicz III B SP 12 460
57. Bogumiła Brzycka I A SP 12 460
58. Daria Magdziarz VI G SP 12 458
59. Konrad Rozkowiński III B SP 8 450
60. Adrian Serafin III C SP 12 447
61. Kornelia Jarkowicz V A SP 8 441
62. Aleksandra Ciman III C SP 7 430
63. Wiktoria Ot I B SP 12 420
64. Wiktoria Link V E SP 12 420
65. Wiktoria Ziółek II C SP 5 414
66. Jakub Szoska IV B SP 12 412
67. Agata Fudzińska I B SP 10 410
68. Maksymilian Puckowski III B SP 12 410
69. Weronika Reich III G SP 12 403

70. Nadia Moeller VI D SP 12 402
71. Kacper Czajka III K SP 12 400
72. Julia Bajdak III A SP 8 390
73. Oliwier Wicenbach IV C SP 12 387
74. Małgorzata Błażek IV B SP 12 386
75. Oliwia Jaszczak VI G SP 12 384
76. Wiktoria Stankiewicz VI C SSP 2 378
77. Bartosz Pepliński VI A SP 12 377
78. Michalina Gawrońska VI G SP 12 371
79. Julia Damps III A SP 8 371
80. Amelia Rozum III A SP 10 361
81. Łukasz Zieliński II C SP 10 360
82. Krzysztof Damps II C SP 8 356
83. Kacper Pestka IV B SP 12 351
84. Wiktoria Sadowska IV C SP 10 350
85. Max Maj III A SP 12 349
86. Klaudia Nabakowska III G SP 10 348
87. Michał Zieliński V E SP 12 332
88. Julia Michna III F SP 10 329
89. Olek Oszmana II D SP 12 320
90. Jakub Malinowski II G SP 10 320
91. Julianna Śledź III H SP 12 320
92. Maja Spławińska IV A SP 12 309
93. Kinga Jasińska V B SP 5 306
94. Gabriel Guziejko V C SSP 2 305
95. Natalia Pelplińska III F SP 10 302
96. Roksana Lipiak IV B SP 7 300
97. Agata Zeglara IV B SP 12 292
98. Szymon Stacewicz III H SP 12 289
99. Antoni Ot IV C SP 12 286

100. Wiktoria Steinthorsson II D SP 12 279
101. Kinga Listewnik VI B SP 5 278
102. Maja Chrobak VI A SP 12 275
103. Szymon Wit II B SP 8 275
104. Zuzanna Rozum VI C SP 10 270
105. Paulina Kowalska II B SP 8 270
106. Franciszek Ciman I B SP 12 264
107. Zuzanna Wędzikowska VI A SP 8 263
108. Jagoda Stawicka III C SP 12 261
109. Kacper Itrych VI B SP 12 260
110. Kacper Pach VI C SSP 2 257
111. Kacper Jaworski II E SP 5 252
112. Karolina Głębocka VI F SP 12 250
113. Antoni Pawłowski III C SP 12 249
114. Aniela Koszałka II A SSP 2 248
115. Paweł Dietrich V C SP 10 247
116. Sara Kierzkowska II C SP 5 245
117. Maja Litwińska IV E SP 10 244
118. Agata Szajda III A SP 10 243
119. Alina Manikowska II B SP 5 233
120. Karolina Sztyber V D SP 12 230
121. Igor Więcko I B SP 10 230
122. Maciej Skierka III F SSP 2 228
123. Zuzanna Tybus III C SSP 2 226
124. Maria Gołembiewska III D SP 10 220
125. Maksymilian Meyer IV B SP 10 220
126. Zuzanna Poćwiardowska V D SP 12 220
127. Franciszek Ot VI D SP 12 220
128. Zuzanna Ot I B SP 12 219
129. Mikołaj Gostomski IV C SSP 2 218
130. Wiktor Kulla VI B SP 8 218
131. Michał Raczkowski IV F SP 10 218
132. Eliza Stelmach VI C SSP 2 216
133. Błażej Kosicki III A SP 10 212
134. Kacper Czerwiński VI G SP 12 211
135. Weronika Grzenda II C SSP 2 210
136. Oliwier Jendrzejewski III E SP 12 205
137. Kacper Kałdus V A SP 12 202
138. Mikołaj Michaś IV F SP 12 200
139. Bartosz Burdziński V C SP 12 200
140. Martyna Komorowska VI B SP 8 200
141. Magdalena Sobal VI A SP 10 200
142. Izabela Raciborska III C SP 12 199
143. Martyna Konofał II C SP 8 197

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. Natalia Cieślak I A G nr 1 2748
2. Agnieszka Serafin II E G nr 3 2273
3. Julian Buccholz II A G nr 2 940
4. Hanna Arendt II A G nr 3 820
5. Agata Pawlikowska III E G nr 1 752
6. Szymon Galla II C G nr 3 720
7. Patrycja Nawrocka II C G nr 3 690
8. Kacper Wiśniewski III G G nr 3 640
9. Marta Grzesik III C G ZSK 640

10. Zuzanna Jutrzenka III A G ZSK 600
11. Natalia Kreja I E G nr 1 580
12. Julia Dorota Neumann I LO ZSK 520
13. Magdalena Rutkowska I C G ZSK 486
14. Aleksandra Tomasik III C G ZSK 460
15. Tamara Krakowiak I H G nr 3 420
16. Patryk Kawiński III C G nr 3 417
17. Marta Węglińska II E G nr 3 328
18. Julia Łaś I D G nr 3 326
19. Paweł Szczepański II E G nr 3 320
20. Julia Wołyńska II E G nr 3 309

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa  Szkoła

Łączna ilość  
zebranych 
surowców
wtórnych 

w kg
21. Wiktoria Rosengart III B G nr 3 308
22. Krystian Kasper I C G ZSK 300
23. Klaudia Rogosz I B G ZSK 280
24. Kacper Tibus I D G nr 3 274
25. Maja Kitkowska I B G nr 1 258
26. Paulina Lipińska III D G nr 1 245
27. Jagoda Nowakowska II E G nr 3 238
28. Mateusz Zieliński III E G nr 3 237
29. Sebastian Freda III E G nr 1 225
30. Karolina Wendt III A G nr 3 206
31. Marta Michel III E G nr 3 201
32. Weronika Czarnecka II E G nr 3 200
33. Jan Chełchowski I E G nr 3 181
34. Jan Grzybek I B G ZSK 180
35. Jakub Brykarczyk III B G ZSK 180
36. Patrycja Jendrzejewska III E G nr 3 162
37. Michał Grodź II C G ZSK 160
38. Patrycja Pliszka III C G ZSK 159
39. Marta Rychłowska III E G nr 1 155
40. Klaudia Lange II B G nr 2 152

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa

Łączna ilość  
zebranych 
surowców

wtórnych w kg
1. Adam Pałasz III D 3820
2. Jakub Kosmacz III C 2090
3. Adrian Szczypior III D 1481
4. Damian Broda III D 1334
5. Laura Poznysz III E 1231
6. Zuzanna Wełniak II D 1220
7. Paweł Świderski II A 956
8. Weronika Górska I C 947
9. Zofia Górska III D 757

10. Miłosz Frankiewicz III D 700
11. Mikołaj Strzeszyński III D 648
12. Jakub Podwalski II E 590
13. Michał Kosmacz I B 560
14. Mateusz Popielarczyk V D 526
15. Julia Wryk III D 502
16. Maria Lubowiecka II D 417
17. Zofia Haska III B 409
18. Agata Suchecka II D 392
19. Natalia Maj V A 374
20. Jakub Galikowski V B 300
21. Roksana Radzimska III E 292

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa

Łączna ilość  
zebranych 
surowców

wtórnych w kg
22. Maja Waruszewska 5 A 275
23. Zuzanna Lewandowska I B 260
24. Franciszek Ormiński III C 255
25. Karolina Tokarska III H 254
26. Michał Lemke III D 253
27. Maciej Haraszczuk IV E 250
28. Igor Kołek II D 244
29. Mikołaj Chamski III B 240
30. Anna Jaroch III F 240
31. Sandra Zielińska I A 226
32. Zuzanna Kusowska II C 202
33. Aleksandra Rzekanowska V D 198
34. Maria Wittig II C 189
35. Maria Bielawska I C 181
36. Cezary Treffler III B 172
37. Nikodem Bronk II D 172
38. Bartosz Narloch I C 160
39. Paulina Nagórska V D 157
40. Hanna Pawluszewicz III C 153
41. Anna Jurczyńska III C 152

sZKoŁA PodstAWoWA NR 11

GiMNAZjA WsPÓŁPRAcUjącE Z ZUos

144. Adrian Blas III E SP 12 192
145. Kornelia Kurowska VI A SP 12 191
146. Jakub Szkuat - Żytkowiak V A SSP 2 183
147. Matylda Kaczor II D SP 12 180
148. Antonina Caban III B SP 12 180
149. Martyna Niedziałkowska VI C SP 10 180
150. Julia Podjacka V B SP 7 180
151. Oskar Franke IV D SP 12 173
152. Bartosz Szpara III E SP 10 172
153. Tomasz Kłos V A SSP 2 171
154. Marta Staranowicz IV F SP 12 170
155. Zuzanna Małkiewicz III A SP 7 170
156. Oliwia Szczepańska VI E SP 10 169
157. Oliwier Baranowski II E SP 5 167
158. Nikodem Baranowski II E SP 5 167
159. Patryk Sabatowski V A SSP 2 166
160. Jakub Staniszewski III A SP 8 166
161. Weronika Lewandowska IV F SP 12 165
162. Martyna Szeremeta VI G SP 12 162
163. Kornelia Pawelczyk II E SP 5 162

164. Krystyna Korda VI B SP 7 160
165. Florian Portjanko III D SP 12 158
166. Wojciech Jeśman III B SP 8 156
167. Wiktoria Szubowska V C SSP 2 156
168. Amelia Szałapata III C SP 12 156
169. Wiktor Kasprzycki VI A SP 12 155
170. Aleksandra Cirocka VI C SP 12 155
171. Magdalena Drejka VI A SP 12 154
172. Bartosz Kordecki III D SP 12 153
173. Zuzanna Musalewska VI A SP 8 152
174. Amelia Abryszyńska III E SP 12 152
175. Daniel Nadolski III H SP 12 152
176. Hanna Dobrzyńska III J SP 12 152
177. Vanessa Krause II K SP 12 152
178. Ewa Berdychowska VI B SP 8 151
179. Alina Szewe VI A SP 8 151
180. Damian Gryncewicz IV F SP 12 151
181. Mateusz Burdon II F SP 12 151
182. Zuzanna Kowalczyk II B SP 12 151
183. Paweł Simirski III D SP 10 150
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Ulica Jarosława dąbrowskie-
go niegdyś była główną uli-
cą Tczewa. znajduje się w miej-
scu traktu, który od XIII wieku 
przez blisko 600 lat prowadził od 
przeprawy na Wiśle do gdańska. 
Współczesny kształt ulicy został 
nadany w połowie XIX stulecia, 
jednak wówczas była ona węższa 
niż obecnie. nie istniała już wte-
dy Brama gdańska, broniąca od 
czasów średniowiecza wjazdu do 
miastu. Stajnie, stodoły czy ober-
że z czasem zastąpiły chałupki,  
a potem secesyjne kamienice. 
Nazwa ulica: w latach zabo-
ru pruskiego – Poststrasse,  
w międzywojniu – Pocztowa na-
wiązywała do budynku poczty, 
który zarówno kiedyś, jak i dzi-
siaj zachwyca swą monumental-
nością. Wybudowany został na 
początku XX wieku w miejscu 
dwóch mniejszych budynków 
pocztowych. Przy dawnej Pocz-
towej nie brakowało punktów 
handlowo-usługowych. Jednym 
z nich był kiosk tytoniowy na-
leżący do inwalidy wojennego, 
niejakiego Marcelego Kujaw-

hISTORIA ULICy JAROSłAWA dąBROWSKIEgO

skiego, rodem z Inowrocławia. 
Kujawski był uczestnikiem po-
wstania wielkopolskiego i woj-
ny polsko-bolszewickiej. Do 
tczewskiego magistratu zwró-
cił się z prośbą o wybudowanie 
kiosku tytoniowego w dobrym 
smaku i ku wygodzie publiczno-
ści – jak argumentował. Zgodę 
uzyskał i kiosk stanął w 1934 
roku, w pobliżu obecnej biblio-
teki, czyli dawnego sądu grodz-
kiego. Kolejna ciekawostka – to 
stacja benzynowa firmy „Bra-
cia Nobel” Oddział w Pozna-
niu, która została zbudowana  
w 1926 roku przy Pocztowej 11, 
w sąsiedztwie starostwa. 
Pisząc o historii ul. Jarosława 
Dąbrowskiego, nie sposób po-
minąć kina. Jego początek się-
ga 1917 roku, kiedy magistrat 
wydał decyzję przebudowy  
i otwarcia kinoteatru. Pierw-
szy właściciel to Hugo Gan-

drass, a nazwy przybytku X 
Muzy bywały różne: „Igrzyska 
Świetlne”, „Bałtyk”, „Świato-
wid” i wreszcie „Wisła”. Przez 
te wszystkie lata miejsce mia-
ło swe wzloty i upadki, aż osta-
tecznie kino zamknięto, a bu-
dynek częściowo wyburzono. 
Obok kina przez blisko sto 
lat funkcjonował „Grand Ho-
tel” (późniejsza nazwa „Hotel 
Miejski”). Najstarsi tczewianie 
wspomną słynne bale i dancingi 
w popularnej „Grandce”. 
Warto też zaznaczyć, że dopie-
ro po drugiej wojnie światowej 
wydzielono obecny plac Mar-
szałka Piłsudskiego, nadając 
mu nazwę Plac Grunwaldzki. 
Jego najważniejszy punkt – to 
budynek z początku minione-
go stulecia, zawsze służący jako 
siedziba władz administracyj-
nych. Dzisiaj znajduje się w nim 
Urząd Miejski.

„Przenośne pawilony” z paliwem – projekt ze zbiorów Archiwum Urzędu 
Miejskiego w Tczewie

Jedno z najstarszych 
fotograficznych ujęć obecnej 
ulicy Jarosława Dąbrowskiego – 
pocztówka ze zbiorów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie
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Wydarzenia

dyŻURy W sPRAWiE sKARG i WNiosKÓW MiEsZKAŃcÓW

Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów 
– w czwartki w godz. 15.00–17.00; 

zastępcy prezydenta Tczewa – adaM Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
adaM bUrczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.

14 czerwca Stare Miasto opanowali cyrkow-
ców i kuglarze. Wszystko z okazji IX Święta 
Ulicy. 
Barwny korowód wyruszył spod Urzędu 
Miejskiego, aby, robiąc przy tym sporo ha-
łasu, dotrzeć do parku za Centrum Kultury  
i Sztuki. Tam na mieszkańców Tczewa czekało 
mnóstwo atrakcji. Po drodze uczestnicy Świę-
ta Ulicy minęli wystawę plenerową – „Nasze 
miasto – twoja ulica… Jarosława Dąbrowskie-
go”. Ekspozycję przygotowała Fabryka Sztuk i 
nadal można ją obejrzeć na deptaku. 
Najmłodsi chętnie uczestniczyli w warszta-
tach plastycznych i obserwowali magicz-

Foodtrucki przyjechały do Tczewa na za-
proszenie prezydenta Mirosława Po-

błockiego. W piątek, 16 czerwca, rano sa-
mochody przejechały ulicami Tczewa, aby 
zachęcić mieszkańców do odwiedzenia 
Bulwaru Nadwiślańskiego, bo tam właśnie 
przez trzy dni odbywało się wielkie goto-
wanie. Okazało się, że tczewian nie trzeba 
było namawiać, bo już w pierwszych godzi-
nach foodtuckowe kuchnie znalazły wie-
lu amatorów. 

ŚWIęTO ULICy z CyRKOWCAMI I KUgLARzAMI

ne sztuczki. Odważniejsi uczyli się cho-
dzić po linie. Były dmuchańce i trampolina 
oraz malowanie twarzy. Dzieci częstowano 

watą cukrową, słodyczami i pyszną domową 
drożdżówką. Na zmęczonych zabawą cze-
kały leżaki i hamaki. 
Wspólnie tworzono instalację przestrzenną 
pt. „Pajęczyna dobrych myśli”. Nie brako-
wało występów na scenie, które zakończył 
koncert zespołu Bałkan Expres.
Projekt „Święto Ulicy – Rewitalizacja przez 
kulturę” dofinansowano ze środków Gminy 
Miejskiej Tczew.
Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezy-
dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki. 

M.M.

17 i 18 czerwca Tczew stał się areną psich zma-
gań. zjechało ok. 70 czworonożnych zawodni-
ków z całej Polski. najlepszą okazała się eki-
pa z Tczewa.
Ogólnopolskie zawody we flyballu odbyły 
się po raz pierwszy w Tczewie i na Pomo-
rzu. Bulwar Nadwiślański już od sobotnie-
go poranka wypełnił się psami, ich właści-
cielami i kibicami. 
Na zawody przyjechało blisko 70 psów z ca-
łej Polski, byli zawodnicy m.in. z Warszawy, 
Wrocławia i wielu innych miast oraz oczywi-
ście niezawodna drużyna z Tczewa.
Flyball Tczew 2017 otworzył prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki, który od po-
czątku wspierał organizację imprezy.
Pomysł zrodził się wśród tczewskich pasjo-
natów psich treningów, którzy wielokrotnie 
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wyjeżdżali na tego typu zawody, najczęściej 
do Warszawy. – Pomyśleliśmy, dlaczego nie 
zorganizować takich zawodów w Tczewie 
– mówi Ewa Sobolewska z tczewskiej eki-
py Flyball. 
O tym, że impreza była udana świadczy 
też liczba kibiców, którzy z ogromnym za-
interesowaniem, przez dwa dni, obserwo-

wali psie konkurencje. Psy uczestniczą-
ce w zawodach są w stanie biec z piłeczką 
z prędkością nawet 50 km/godz. Wyczyny 
czworonogów podobały się tczewianom, 
ale wiele osób przybyło na tę imprezę z in-
nych miast.
Flyball to psia drużynowa dyscyplina spor-
towa polegająca na pokonaniu przez psa 
szeregu niedużych przeszkód ustawionych 
w linii prostej. Na dwóch równoległych to-
rach rywalizują ze sobą dwie psie sztafe-
ty. Wygrywa ta, która wykona bezbłędny 
bieg szybciej od rywali. Jest tutaj adrenalina  
i ostre tempo. Tczewska ekipa bierze udział 
w zawodach w kraju i za granicą.
Impreza odbyła się przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Tczewie oraz Zakładu Usług 
Komunalnych.

M.M.

Zlot FoodtRucKów cZyli wielKie gotowanie na bulwaRZe
Zlot Foodtrucków trwał do 18 czerwca. Moż-
na było skosztować m.in. specjałów kuch-
ni azjatyckiej, meksykańskiej, hamburgerów, 
frytek belgijskich, lodów, gofrów, molekular-
nej lemoniady, smażonych batonów, pierogów 
i wielu innych smakołyków. Zainteresowanie 
ze strony tczewian przerosło oczekiwania fo-
odtruck-owców. W niektórych przypadkach 
musieli szybko organizować kolejne dostawy 
produktów, aby zaspokoić apetyty klientów.

M.M.

Prawie 20 kuchni na kółkach zjechało na Bulwar Nadwiślański. 
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