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BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA

W NUMERZE

1 Miasto dofinansowało  
strażaków, szpital i policję

2 Czas wymienić Kartę Miejską

3 Ponad 5 tys. uczestników 
„Rowerowego Maja”

TCZEWSKA HARCERSKA ORKIESTRA DĘTA ZDOBYŁA I MIEJSCE NA III TŁUSZCZAŃSKIM FESTIWALU MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR 
DĘTYCH. TCZEWSCY MUZYCY ODEBRALI TEŻ NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA NAJLEPSZY PRZEMARSZ. 

HARCERSKA ORKIESTRA DĘTA ISTNIEJE OD 1947 ROKU, W 1987 ROKU OTRZYMAŁA TYTUŁ REPREZENTACYJNEJ ORKIESTRY ZWIĄZ-
KU HARCERSTWA POLSKIEGO. OD POCZĄTKU ISTNIENIA JEST TEŻ REPREZENTACYJNĄ ORKIESTRĄ TCZEWA. NIEMAL CO ROKU 
NAGRADZANA JEST NA RÓŻNEGO RODZAJU FESTIWALACH I PRZEGLĄDACH MUZYCZNYCH. 

NASZA ORKIESTRA  
NAJLEPSZA

W TYM NUMERZE DODATEK          LATO W MIEŚCIE

TCZEWSKA KARTA MIEJSKA

IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER SERYJNY KARTY:
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RADA PROGRAMOWA 
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Katarzyna Mejna 
Łukasz Brządkowski
Józef Cichon
Roman Kucharski

REDAKTOR NACZELNA 
Małgorzata Mykowska
Rzecznik Prasowa UM
tel. 58 77-59-320
mykowska@um.tczew.pl

REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego 
tel. 58 77-59-320, 58 77-59-490

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 30 maja 2019 r. 
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za czerwiec 2019 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 30 maja 

do 26 czerwca 2019 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2019 r.
8. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mie-

ście Tczewie za 2018 rok.
9. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na 

lata 2017-2018.
10. Przedstawienie protokołu nr 1/2019 z kontroli przeprowadzonej przez ze-

spół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie 
w latach 2017-2018.

11. Raport o stanie Miasta Tczewa za 2018 rok,
11.1. Debata,
11.2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
12.1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
12.2. Dyskusja.
12.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok. 
12.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:
13.1. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyzna-
wania  i odpłatności za usługi opiekuńcze,
13.2. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu 
wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia,
13.3. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok,
13.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032,
13.5. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, sta-
nowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew,
13.6. uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu „Pro Domo Trsoviensi”
13.7. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do są-
dów powszechnych,
13.8. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.,

14. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

X SESJA Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  
27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)
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jest na stronie internetowej:
www. wrotatczewa.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania  
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 8 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

Ilu nas jest?
Na początku czerwca w Tczewie zameldowanych było 56 949 

osób, w tym 55 638 na pobyt stały i 1311 na pobyt czasowy. 
Od początku maja ubyło 56 osób. ZDJĘCIA NA OKŁADCE

Małgorzata Mykowska/UM Tczew
Katarzyna Gapska/FotoPoto.pl

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego – od 1 lipca

Od 1 lipca zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego  
w Tczewie.

Od poniedziałku do środy, urząd będzie przyjmował intere-
santów tak jak do tej pory – od godz. 7.30 do 15.30, natomiast:

› w czwartki – od godz. 7.30 do 16.30
› w piątki – od godz. 7.30 do 14.30. 

Kasa Urzędu Miejskiego zamykana jest dla interesantów na 
godzinę przed zakończeniem pracy urzędu.

Od 1 lipca Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje intere-
santów od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.00, w czwart-
ki – 7.30-16.00, w piątki – 7.30-14.00.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w nastę-
pujących godzinach:

› poniedziałki i wtorki – godz. 7.30-15.30
› środy – godz. 7.30-14.00
› czwartki – godz. 7.30-16.30
› piątki – godz. 7.30-14.30.

Dużo zdrowia dla Pani Michaliny
Pani Michalina Terpiłowska – 

skończyła niedawno 100 lat i…  
z pamięci recytuje „Pana 

Tadeusza”. Z okazji urodzin 
Jubilatkę odwiedził prezydent 

Tczewa Mirosław Pobłocki. 
Prezydent przekazał 100-latce 

upominki i życzenia jeszcze 
wielu lat w zdrowiu i w otoczeniu 

najbliższych.

Pani Michalina Terpiłowska pochodzi z Kresów. Urodzi-
ła się w szlacheckiej rodzinie, w miejscowości Terpiłowice. W 

1945 r., razem z mężem i 4-letnią córką, w bydlęcym wagonie, 
przyjechała do Polski, która była już w nowych powojennych 
granicach. Miała trafić do Chełma, ale dzięki małemu podstępo-
wi, rodzinie udało się trafić dużo dalej – do Chełmna. Rodzina 
kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, co spowodowa-
ne było m.in. pracą męża pani Michaliny, który był zatrudnio-
ny na kolei. W 1959 r. Pani Michalina zamieszkała w Tczewie. 

Już w Polsce na świat przyszły dwie kolejne córki – u najmłod-
szej i jej rodziny seniorka mieszka obecnie. Oprócz trzech có-
rek, pani Michalina ma 6 wnucząt i 7 prawnucząt. 

Pani Michalina zaskakuje znakomitą pamięcią i ogromną po-
godą ducha. Nie gardzi odrobiną dobrej nalewki, podobno po-
maga jej to wygrywać w karty. Lubi śpiewać i recytować. Do-
skonale pamięta fragment „Litwo, Ojczyzno moja…” z „Pana 
Tadeusza” i bardzo lubi tańczyć.

M.M. 
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W związku ze zmianą 
przewoźnika komuni-
kacji miejskiej w Tcze-
wie, zmianie ulegają 
również Karty Miejskie.

Nowe Karty Miejskie, 
którymi posługiwać się 
będziemy od 1 lipca br., 
należy odbierać  
w Punkcie Karty Miej-
skiej przy ul. Pomorskiej 
(w budynku dworca 
PKP, wejście od strony 
peronu nr 1). Wymiana 
kart jest bezpłatna.

Karty dla osób korzy-
stających z bezpłatnych 
przejazdów wydawane 
będą po 15 lipca  
– do tego czasu można 
korzystać z komunikacji 
miejskiej na podstawie 
dokumentu uprawnia-
jącego do bezpłatnych 
przejazdów. 

Punkty doładowań Kar-
ty Miejskiej nie zmie-
niają się. Nowe karty 
będzie można dołado-
wywać od 17 czerw-
ca br.

Środki, które pozosta-
ną na starych Kartach 
Miejskich, zasilą nowe 
karty. Nie nastąpi to 
jednak automatycznie. 
Aby przenieść środki  
ze starej karty na nową, 
należy po 15 lipca zgło-
sić się do Punktu Karty 
Miejskiej.

Godziny funkcjono-
wania Punktu Karty 
Miejskiej:

› poniedziałek 
– 7.00-15.00

› wtorki – 10.00-18.00
› środa – 7.00-15.00
› czwartek 

– 9.00-17.00
› piątek – 7.00-15.00

Dodatkowo zamontowa-
ny został analizator pa-
rametrów sieciowych, 

by na bieżąco analizować za-
potrzebowanie i zużycie ener-
gii, a w konsekwencji pre-
cyzyjnie dopasować ofertę 
dostawcy energii.

Te działania pozwolą zaoszczę-
dzić ok. 40 proc. energii zuży-
wanej do tej pory. Inwestycja 
kosztowała ok. 50 tys. zł

Trwa remont ul. Puła-
skiego oraz budowa Wi-
ślanej Trasy Rowerowej.

Obie inwestycje prowadzi 
Zakład Usług Komunalnych.  
W tym roku realizujemy II etap 
przebudowy ul. Pułaskiego, 
o długości ponad 300 m – od 
skrzyżowania z ul. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego do skrzyżo-
wania z ul. Konarskiego. 

Do tej pory wykonane zostały 
roboty związane z infrastruk-
turą podziemną – kanaliza-
cją deszczową i wodociągową. 
Trwa wykonywanie podbu-
dów i prace związane z oświe-
tleniem ulicznym. Rozpoczęły 
się prace brukarskie (chodni-
ki, krawężniki, wjazdy).

Termin wykonania zadania 
mija z końcem lipca. Koszt za-
dania to 2,5 mln zł.

W czerwcu ruszyły prace przy 
budowie II etapu Wiślanej 

TCZEWSKA KARTA MIEJSKA

IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER SERYJNY KARTY:

Trwają inwestycje drogowe

Trasy Rowerowej. Od stro-
ny ul. Nadbrzeżnej przygoto-
wywano teren pod zaplano-
waną trasę, natomiast na Os. 
Staszica rozpoczęła się budo-
wa kanalizacji deszczowej. 
Łącznie w tym roku wykona-
ne zostanie 3,7 km WTR, na 
następujących odcinkach: 

› odcinek od ul. Czat-
kowskiej ( na wysoko-
ści skrzyżowania z dro-
ga dojazdową do ZUK) do 
mostku przy ul. Łąkowej

› odcinek biegnący wała-
mi przeciwpowodziowy-
mi (od skrzyżowania z ul. 
Robotniczą i dalej w kie-
runku granicy z gminą 
wiejską)

› odcinek od skrzyżowa-
nia ul. Partyzantów i Pio-
nierów przez ul. Portow-
ców do skrzyżowania z ul. 
Robotniczą

› ul. Nadbrzeżna (od skrzy-
żowania z ul. Ceglarską 
do mostku na Strudze 
Subkowskiej).

II etap obejmuje również wy-
konanie trzech miejsc posto-
jowych: na bulwarze, przy 
pomoście cumowniczym (wio-
ślarskim) oraz przy Strudze Sub-
kowskiej. Zamontowane zostaną 
również dwie tablice informacyj-
ne i dwa stojaki rowerowe.

Koszt zadania to 6 mln zł, 
zakończenie planowane jest  
w listopadzie br.

Inwestycja realizowana jest  
w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie Tra-
sy Rowerowe o znaczeniu mię-
dzynarodowych R-10 i Wi-
ślana Trasa Rowerowa R-9”. 
Trasa docelowo będzie częścią 
międzynarodowej sieci szla-
ków rowerowych Euro Velo.

Jaśniej  
na bulwarze

To drugi etap inwestycji – 
pierwszy, polegał na wymia-
nie 34 punktów świetlnych 
na terenie dużego parkingu 
na bulwarze.

Trwa przygotowywanie doku-
mentacji projektowej na oświe-
tlenie przy ul. Młyńskiego  
i Pileckiego. Po wykonaniu do-
kumentacji, określony zostanie 
koszt i zakres inwestycji, która 
ma być wykonana w tym roku. 

Wkrótce ogłoszony zostanie 
przetarg na budowę linii ka-
blowej oświetlenia ulicznego 
przy ul. Retmańskiej, od stro-
ny ul. Czatkowskiej. Wykona-
nych tam zostanie 7 punktów 
oświetleniowych, wzdłuż bu-
dynków mieszkalnych. W tym 
samym rejonie wykonany zo-
stanie ciąg pieszo-rowerowy 
od kładki na Kanale Młyń-
skim (ok. 70 m).

Ponad 150 żarówek oświetlenia 
ulicznego na Bulwarze Nadwiślańskim 
zostało wymienionych na nowe 
ledowe źródła światła.

NOWY PRZEWOŹNIK  
NOWE KARTY MIEJSKIE
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W majowej korek-
cie budżetu mia-
s t a  n a  2019  r. 

uchwalone zostały dodat-
kowe środki m.in. na za-
kup sprzętu medycznego 
dla szpitala i remont pla-
cu manewrowego dla stra-
ży pożarnej.

R a d n i  z d e c y d o w a l i  
o przekazaniu 300 tys. zł 
na remont placu manew-
rowego przy Komendzie 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tcze-
w ie. 80 t ys.  z ł  przeka-
zano na zakup sprzętu 
transportowego dla Ko-
mendy Powiatowej Policji  
w  Tc z e w i e .  S z p i t a l e 
Tczewskie S.A otrzymały 
100 tys. zł na zakup sprzę-
tu do hemodializy i oraz 
morcelatora.

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW 
DO SĄDÓW POWSZECHNYCH

W bieżącym roku upływa kadencja ławni-
ków sądów powszechnych. Zachodzi więc 
potrzeba wyboru nowych ławników na 
kadencję 2020-2023. 

Ławników do sądów powszechnych wybie-
ra Rada Miejska zgodnie z ustalonym limi-
tem przez Prezesa Sądu Okręgowego  
w Gdańsku w głosowaniu tajnym spośród 
zgłoszonych kandydatów. 

Rada Miejska w Tczewie powinna wybrać 
następującą ilość ławników:

› do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 11, 
w tym do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy – 1 ;

› do Sądu Rejonowego w Tczewie – 9;

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
posiada obywatelstwo polskie i korzysta  
z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest 
nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; 
jest zatrudniony, prowadzi działalność go-
spodarczą lub mieszka w miejscu kandydo-
wania co najmniej od roku; nie przekroczył 
70 lat; jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
posiada co najmniej wykształcenie średnie 
lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy ławnikiem powinna być wybrana 
osoba wykazująca szczególną znajomość 
spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione 
w sądach powszechnych i innych sądach oraz 
prokuraturze; osoby wchodzące w skład orga-
nów, od których orzeczenia można żądać skie-
rowania sprawy na drogę postępowania sądo-
wego; funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń; adwokaci i aplikanci 
adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; 
duchowni; żołnierze w czynnej służbie wojsko-
wej; funkcjonariusze Służby Więziennej; radni 
gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie  
w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać 
radom gmin – prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne 
i zawodowe zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii poli-
tycznych oraz co najmniej 50 obywateli ma-
jących czynne prawo wyborcze, zamieszku-
jących stale na terenie miasta Tczewa  
w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Więcej informacji: www.bip.tczew.pl  
w zakładce Wybory/Wybory ławników

W wyniku naboru 
uzupełniającego 
na członków Ko-

mitetu Rewitalizacji mia-
sta Tczewa, powołanych 
zostało czterech nowych 
członków. 

Komitet Rewitalizacji sta-
nowi forum współpracy  
i dialogu interesariuszy  
z organami miasta Tczewa 
oraz pełni funkcję opinio-
dawczo-doradczą prezydenta 
Tczewa w sprawach dotyczą-
cych przygotowania, prowa-
dzenia i oceny działań w pro-
cesie rewitalizacji.

Prezydent Mirosław Po-
błocki powołał w skład Ko-
mitetu Rewitalizacji nastę-
pujące osoby:

› Michała Ciesiel-
skiego – przedstawi-
ciela Rady Miejskiej w 
Tczewie

Miasto dofinansowało 
strażaków, szpital i policję

Ponadto 60 tys. zł zasi-
li konto budowy pomni-
ka upamiętniającego ofia-
r y zbrodni z czasów II 
wojny światowej w Lesie 
Szpęgawskim.

O 660 tys. zł zwiększo-
ne zostały wydatki na bu-
dowę odcinka kanalizacji 
deszczowej na Os. Prątni-
ca. Wykonanie tego zada-
nia pozwoli na realizację 
na tych terenach inwesty-
cji drogowych prowadzo-
nych przez Miejski Zarząd 
Dróg w latach następnych. 
W korekcie przewidziane 
zostało także 50 tys. zł na 
rozpoczęcie prac przygo-
towawczych dotyczących 
zmiany granic miasta.

Radni zdecydowali również 
o podwyższeniu kapitału 

zakładowego Tczewskiego 
Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego, które jest  
w trakcie budowy dwóch 
bloków z mieszkaniami ko-
munalnymi. Część środków 
na ten cel została pozyska-
na z w formie dotacji bez-
zwrotnej, w ramach pro-
gramu prowadzonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Miasto zobowiązało 
się partycypować w kosz-
tach finansowania inwesty-
cji w kwocie 4 mln zł – po 
2 mln zł w 2018 r. i 2019 r.

Ponadto radni uchwalili 
Strategię Rozwoju Miasta 
Tczewa do 2030 r. Rada od-
rzuciła natomiast petycję 
dotyczącą dofinansowania 
opieki nad dziećmi do lat 
3, które nie są mieszkań-
cami Tczewa.

Komitet Rewitalizacji 
uzupełniony

› Andrzeja Gockow-
skiego - przedsta-
wiciela Urzędu Miej-
skiego w Tczewie, 
miejskich jednostek or-
ganizacyjnych/spółek 
miejskich

› Kamilę Rębacz 
– przedstawicielkę 
mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego

› Arkadiusza Woź-
niaka – przedsta-
wiciela Urzędu Miej-
skiego w Tczewie, 
miejskich jednostek or-
ganizacyjnych/spółek 
miejskich.

13 maja 2019 r.  komi-
sja oceniająca zgłoszenia 
(działająca na podstawie 
Zarządzenia nr 127/2019 
Prezydenta Miasta Tczewa 
z 10 kwietnia 2019 r.), zwe-
ryfikowała oferty złożone  

w odpowiedzi na nabór 
uzupełniający na człon-
ków Komitetu Rewitaliza-
cji miasta Tczewa. 

W odpowiedzi na ogłoszo-
ny nabór wpłynęła 1 oferta 
dotycząca przedstawiciel-
ki mieszkańców – p.Kamili 
Rębacz. Złożony formularz 
zgłoszeniowy był poprawny 
pod względem formalnym. 
Ocena formularza zgłosze-
niowego odbyła się zgod-
nie z Regulaminem Komi-
tetu Rewitalizacji miasta 
Tczewa, stanowiącego za-
łącznik do Uchwały Nr 
IV/40/2019 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 31 stycz-
nia 2019 r.

Osoby wskazane z ramie-
nia służb Gminy Miejskiej 
Tczew odpowiadają przy-
należności do komórek or-
ganizacyjnych związanych 
z procesami rewitalizacji.
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Tczewska Harcerska Or-
kiestra Dęta zdobyła  
I miejsce na III Tłusz-

czańskim Festiwalu Młodzie-
żowych Orkiestr Dętych. 

Impreza odbyła się 9 czerwca. 
Tczewscy muzycy odebrali też 
nagrodę specjalną za najlep-
szy przemarsz. 

Harcerska Orkiestra Dęta im. 
Stanisława Moniuszki, dzia-
łająca pod kierunkiem Mag-
daleny Kubickiej-Netki, 
niemal co roku nagradzana 
jest na różnego rodzaju fe-
stiwalach i przeglądach mu-
zycznych. W 2018 r. w 46. 
Ogólnopolskim Festiwalu 

Agata Sowa otrzymała na-
grodę prezydenta Tczewa 
za działalność kulturalną.

Uroczyste wręczenie odby-
ło się Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, 8 czerwca – podczas 
Nocy Bibliotek. 8 czerwca. 
Nagrodę przekazał wicepre-
zydent Adam Urban. 

Nagroda przyznawana jest od 
2016 r. za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochro-
ny kultury. 

Młodzieżowych Orkiestr Dę-
tych w Inowrocławiu na-
grodę zdobył cały zespół,  
a wyróżnienie trębacz Piotr 
Piechowsk i .  Rok wcze-
śniej HOD zdobyła I miejsce  
w Koncercie Estradowym oraz 
III miejsce w Przemarszu Pa-
radnym - podczas IV Nadbał-
tyckiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Lipuszu. W 2016 r. 
tczewscy muzycy zdeklasowa-
li 17 orkiestr dętych z Polski  
i z Ukrainy zdobywając pierw-
sze miejsce w Nadbałtyckim 
Festiwalu Orkiestr Dętych. 
Orkiestra oraz dyrygentka są 
też laureatami nagrody „Ko-
ciewskie Pióro”.

Wymieniać można by jesz-
cze długo…

Harcerska Orkiestra Dęta ist-
nieje od 1947 roku, w 1987 roku 
otrzymała tytuł Reprezentacyj-
nej Orkiestry Związku Harcer-
stwa Polskiego. Od początku 
istnienia jest też reprezentacyj-
ną orkiestrą Tczewa. Jest mło-
dzieżowym zespołem muzyków 
– amatorów. Zespół koncertu-
je co najmniej kilkanaście razy  
w roku. W repertuarze posia-
da wybitne dzieła muzyki pol-
skiej oraz światowej, zarówno 
klasycznej jak i rozrywkowej 
we współczesnych aranża-
cjach. Orkiestra od początku 

związana jest z Tczewem, 
ale też z rodziną Kubickich.  
W działalność zespołu angażu-
je się już trzecie pokolenie. Dy-
rygentką orkiestry jest obec-
nie Magdalena Kubicka-Netka, 
która batutę przejęła po swoim 
ojcu Jerzym Kubickim. Wcze-
śniej kapelmistrzem orkie-
stry był Jan Kubicki – ojciec p. 
Jerzego.

Orkiestra prowadzi bezpłatną 
naukę gry dla młodzieży szkol-
nej na kilkunastu instrumen-
tach, m.in. flet, klarnet, sakso-
fon, fagot, trąbka, waltornia, 
sakshorn, puzon, tuba, perkusja.

M.M.

Agata Sowa nagrodzona  
przez prezydenta Tczewa

Nasza orkiestra znowu najlepsza
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W poprzednich latach nagro-
dzeni zostali: Dobrawa Czo-
cher, Eleonora Lewandow-
ska, Karolina Kornas, Janusz 
Landowski, Stefan Kukow-
ski, Jolanta Jank i Magdale-
na Kubicka-Netka.

Agata Sowa jest m.in. założy-
cielką Chóru Dziecięco-Mło-
dzieżowego Passionatka, od 
10 lat działającego przy Cen-
trum Kultury i Sztuki. Do 
2015 r. była jego dyrygentką. 

M.M. Fo
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PRO DOMO TRSOVIENSI 
ZGŁOŚ KANDYDATA

Do 30 września na ręce 
przewodniczącego 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, 
gospodarczą, społeczną, 
kulturalną i sportową oraz 
inne osiągnięcia promocyjne, 
przydające miastu splendoru 
lub wyraźne korzyści 
mieszkańcom. Może być 
przyznawany mieszkańcom 
miasta oraz osobom spoza 
Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia 
zgłaszają instytucje, 
organizacje, zakłady pracy 
i inne formalnoprawne 
zbiorowości oraz grupy 
składające się z co najmniej 
30 mieszkańców Tczewa. Do 
wniosku należy dołączyć 
szczegółowe uzasadnienie. 
Złożone wnioski trafiają do 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej, który sprawdza,  
czy spełniają one wymogi 
formalne. Jeśli tak – wnioski 
kierowane są do komisji 
stałych Rady – do konsultacji 
i zaopiniowania. 
Dopiero po zaopiniowaniu 
wniosków przez wszystkie 
komisje Rady Miejskiej, 
przewodniczący kieruje te 
pozytywnie zaopiniowane do 
Kapituły Medalu „Pro Domo 
Trsoviensi”. Dniem wręczenia 
medalu jest Dzień Tczewa, 
przypadający 30 stycznia.

Do tej pory przyznanych 
zostało 40 Medali „Pro Domo 
Trsoviensi”.

W Tczewie, w wybo-
rach do Europar-
lamentu najwięcej 

głosów zdobyła Koalicja Eu-
ropejska. Frekwencja  wynio-
sła 45,48 proc.

26 maja w Tczewie, w wybo-
rach do Europarlamentu gło-
sowało 20 231 osób spośród 
44 488 uprawnionych. Fre-
kwencja wyborcza wyniosła 
45,48 proc. (o godz. 12.00 
było to 15,11 proc., o godz. 
17.30 – 32,64 proc.).

Wspólne odśpiewa-
nie hymnu naro-
dowego rozpoczęło 

tczewskie uroczystości zwią-
zane z 30. rocznicą wyborów 
z 1989 r.

Dzieci i młodzież z tczewskich 
szkół, a także inni mieszkań-
cy Tczewa zebrali się w samo 
południe, na placu przy fon-
tannie, na os. Suchostrzygi, 
aby razem odśpiewać „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Wspól-
ne śpiewanie poprowadzili 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 12, którzy w ubiegłym 
roku zostali laureatami ogól-
nopolskiego konkursu „Do 
hymnu”. SP 12 zdobyła wów-
czas wyróżnienie i nagrodę 
– jako jedyna szkoła z woj. 

Świętowaliśmy 30. rocznicę 
wyborów czerwcowych

Wybory w Tczewie: 47,84 proc.  
dla Koalicji Europejskiej, 37,7 proc. dla PiS

W poprzednich wyborach  
w 2014 r. frekwencja w Tcze-
wie wynosiła 25,24 proc.
Wy n i k i  p o s z c z e gól nyc h 
ugrupowań:

› 47,84 proc. (9 613 głosów)  
– Koalicja Europejska. 

Najwięcej głosów zdobyli: Mag-
dalena Adamowicz (4354), Ja-
nusz Lewandowski (2518) oraz 
Jarosław Wałęsa (2453).

› 37,70 proc.  
( 7 576 głosów) – Prawo  
i Sprawiedliwość.

Najwięcej głosów zdobyli 
Anna Fotyga (5124) i Jarosław 
Sellin (1406).

› 5,4 proc. (1086 głosów) 
– Wiosna

› 4,58 proc. (920 głosów) 
– Konfederacja

› 2,42 proc (486 głosów) 
– Kukiz15.

Wybory w Tczewie przebiegły 
bez zakłóceń.

M.M.

pomorskiego, a do konkursu 
zgłosiło się ponad 550 szkół z 
całego kraju.

4 czerwca, w południe, do 
uczniów „dwunastki” dołą-
czył prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, wiceprezy-
dent Adam Urban, dzieci i 
młodzież ze szkół podstawo-
wych, nr 4, 8, 11 i inni miesz-
kańcy Tczewa. W ten sposób 
Tczew włączył się do ogólno-
polskiej akcji, której celem 
było uczczenie pierwszych 
częściowo wolnych wyborów 
z 4 czerwca 1989 r.

O godz. 17.30, w Centrum Kul-
tury i Sztuki odbyła się dalsza 
część uroczystości. Zostali na 
nią zaproszeni m.in. ci, którzy 
brali udział w wydarzeniach 

sprzed 30 lat, działacze pod-
ziemnej Solidarności. Zebra-
ni goście odśpiewali hymn 
narodowy, po czym obejrze-
li pokaz archiwalnych zdjęć  
z w iecu,  k tór y odbył się  
w Tczewie na pl. Wolności 
(dzisiaj pl. gen. Hallera) przed 
wyborami w 1989 r. Fotogra-
fie udostępniło Europejskie 
Centrum Solidarności.

Na zakończenie odbył się kon-
cert Polskiej Orkiestry Ka-
meralnej Sopot pod dyrekcją 
Wojciecha Rajskiego.

Organizatorami uroczystości 
w CKiS byli Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa 
oraz Mirosław Augustyn, 
starosta tczewski.

M.M.
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Prawie 650 tczewskich 
7-latków zostało ob-
jętych tegorocznym 

programem profilaktyki 
próchnicy zębów.

Program, f inansowany 
przez samorząd Tczewa, 
skierowany jest do dzie-
ci zamieszkałych na te-
renie Gminy Miejsk iej 
Tczew. Jego rea l izacja  
w latach 2019-2021 obej-
mie całą populację sied-
miolatków (biorąc pod 
uwagę ich rok urodzenia). 
Przewiduje się możliwość 
jego kontynuacji w latach 
następnych.

U 7-latków zostanie prze-
prowadzony przegląd jamy 
ustnej wraz z zabiegiem la-
kowania zębów. Lakowa-
nie dotyczyć będzie pierw-
szych zębów trzonowych 
stałych (szóstych) u dzie-
ci, u których zabieg ten nie 
został wykonany w ramach 
ref undac ji  N F Z pr zed 
ukończeniem 7. roku życia 
oraz w przypadkach utraty 
częściowej lub całkowitej 
laku szczelinowego (zabieg 
lakowania dotyczy maksy-
malnie 2 zębów u dziecka).

Dodatkowo w trakcie wi-
zyty odbędzie się edukacja 
zdrowotna dla dzieci oraz 
rodziców/opiekunów praw-
nych. Szczególnie zwrócimy 
uwagę na techniki szczot-
kowania zębów, odpowied-
nie żywienie dzieci, nawy-
ki higieniczne i konieczność 
okresowych wizyt kontrol-
nych u stomatologa. 

W drodze konkursu wy-
łoniony został wykonaw-
ca  programu. Jest to fir-
ma DENTU Stomatologia. 
Gabinet mieści się przy ul. 
Jedności Narodu 27A.

Zgłaszać się można pod nr. 
tel. 500 777 058. Szczegóło-
we informacje znajdują się 
także na stronie interneto-
wej: http://www.dentu.pl/
program 

M.M.

Szkoła Podstawowa nr 
10 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi obchodzi-

ła 50-lecie.

Uroczystości odbyły się 30 
maja. Tego dnia, oprócz aktu-
alnych uczniów i nauczycieli, 
szkołę licznie odwiedzili ab-
solwenci i nauczyciele-eme-
ryci, a także inni zaproszeni 
goście. Nie zabrakło wspo-
mnień i łez wzruszenia, ale też 
śmiechu, ponieważ uczniowie 
wraz z nauczycielami przygo-
towali bardzo „energetyczny” 
program na uroczystą akade-
mię. Finał był taki, że niemal 
cała sala ruszyła do tańca.

Z okazji złotego jubileuszu 
pedagod z y i  pracow nic y 

Ruszył program 
profilaktyki 
próchnicy  
u tczewskich 7-latków

Złoty jubileusz  
tczewskiej „dziesiątki”

Chór Dziecięco-Mło-
dzieżowy Passionatka 
obchodzi w tym roku 

5-lecie. Z tej okazji ukaza-
ła się pierwsza płyta zespo-
łu, zatytułowana „Dookoła 
świata”. 

Na płycie znalazły się m.in. 
utwory Stanisława Moniusz-
ki, piosenki w języku hiszpań-
skim oraz w klimacie afrykań-
skim. Przedsięwzięcie wsparł 

Passionatka  
– płyta na 5-lecie

administracji otrzymali na-
grody dyrektora. Przyznano 
też specjalne „Nagrody na 10”, 
dla emerytowanych nauczycie-
li. Tytuł „Trenera na 10” otrzy-
mał Józef Krawczykiewicz, 
a „Dyrektorami na 10” zostali 
Maria Flisikowska i Woj-
ciech Borzyszkowski.

– Historia tego miejsca dla 
każdego ma inny wymiar. 
Uczniowie z sentymentem 
wspominają swoja młodość, 
nauczycieli – mistrzów, ich 
życzliwość, przyjaźń i mą-
drość. Na przestrzeni 50 
lat szkoła wykształciła wie-
lu absolwentów – ludzi świa-
ta nauki, prawników, lekarzy, 
nauczycieli, artystów, spor-
towców, przedsiębiorców, 

finansowo prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. 

Chór Passionatka składa się 
z ok. 100 chórzystek i chó-
rzystów w wieku od 5 do 18 
lat. Ma na swoim koncie wy-
stęp z Majką Jeżowską (2017 
r.). Koncertował na Litwie 
na  XV Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym "Dzie-
ci wesołego uśmiechu". Od 
2015 roku bierze udział w 

wspaniałe matki i ojców – 
osoby szlachetne i wartościo-
we. To ludzie otwarci na świat 
i na innych. Tacy są nasi absol-
wenci. Jesteśmy z nich dum-
ni – stwierdziła Iwona Kar-
dasz, dyrektor placówki.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki przekazał szko-
lę czek na 1500 zł, które pla-
cówka zamierza wykorzystać 
na zakup tablicy interaktyw-
nej. Prezentów i życzeń było 
znacznie więcej. Na uroczy-
stości przybyła także dyrek-
tor gimnazjum w niemiec-
kim Norderstedt, z którym SP 
10 współpracuje od ponad 25 
lat, czego efektem są coroczne 
wymiany młodzieżowe.

M.M.

programie  Akademii Chóral-
nej "Śpiewająca Polska". Na 
Pomorskim Przeglądzie Chó-
rów wielokrotnie zdobywał 
główną nagrodę czyli Złote 
Pasmo.  Dyrygentką chóru do 
2015 roku była Agata Sowa, 
natomiast od 2015 jest Karo-
lina Kornas.

Płyta w cenie 15 zł do naby-
cia w kasie Centrum Kultu-
ry i Sztuki. 
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NAJŁADNIEJSZY DOM, 
BALKON, ELEWACJA

Prezydent Miasta Tczewa, mając na 
uwadze poprawienie estetyki miasta, 
ogłosił konkurs na najładniej utrzymany 
dom, balkon, elewację budynku, otocze-
nie. Konkurs przeprowadzony zostanie 
w następujących kategoriach:
dla budynków jednorodzinnych - 

gdzie oceniana będzie elewacja 
budynku, zagospodarowanie 
działki oraz utrzymanie otoczenia

dla budynków wielomieszkanio-
wych, gdzie oceniać będziemy:

› zagospodarowanie i utrzymanie 
otoczenia

› najładniej utrzymany balkon 
› elewację budynku w obszarze 

rewitalizacji
Do konkursu w kategorii budynek 
wielomieszkaniowy
› balkony – dopuszcza się 

zgłoszenia osób corocznie
› otoczenie – dopuszcza się 

zgłoszenia nie częściej jak raz na 
3 lata terenów poprzednio 
nagrodzonych

› elewacja budynku – zgłoszenie, 
winno zawierać dokumentację fo-
tograficzną elewacji budynku 
przed i po remoncie – odnowieniu 
oraz kopie dokumentów: zgłosze-
nie robót lub kopie postanowienia 
miejskiego konserwatora zabyt-
ków lub decyzji na wykonanie ro-
bót wydanej przez miejskiego 
konserwatora zabytków.

Konkurs na najładniejszą elewację kiero-
wany jest do wspólnot mieszkaniowych, 
administratorów i zarządców budynków, 
które ukończyły remont lub renowacje 
budynku w części obejmującej przynaj-
mniej jego fasadę w roku 2018.
Do konkursu w kategorii budynek 
jednorodzinny dopuszcza się zgło-
szenie posesji poprzednio nagrodzo-
nej nie częściej jak co 5 lat.
Uczestnik konkursu może być nagrodzo-
ny tylko w jednej kategorii. Udział  
w konkursie mogą brać wyłącznie osoby 
fizyczne z terenu miasta Tczewa. Należy 
przedstawić aktualne zdjęcie zgłaszanej 
posesji, balkonu, otoczenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 
31.07.2019 r. w Wydziale Spraw Ko-
munalnych i Inwestycji II piętro pok. 
42-43 tel. 58 77 59 439/474
Uwaga. Nie będą brane pod uwagę 
zgłoszenia przysyłane drogą e-mail. 

W maju tczewsk a 
Straż Miejska od-
notowała 783 in-

terwencje, w tym 508 zgło-
szonych przez mieszkańców 
i przedstawicieli instytucji, 
275 – pozostałych, w tym 
zgłoszonych przez dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje wła-
sne strażników.

› Przewieziono 3 osoby 
z upojeniem alkoholo-
wym, w tym: 2 do miej-
sca zamieszkania, 1 – do 
ogrzewalni w Tczewie.

› Przeprowadzono 7 wspól-
nych patroli z funkcjo-
n a r iu s z a m i  K omen -
dy Powiatowej Policji  
w Tczewie.

› Dzielnicowi strażnicy 
miejscy działający na 

Na terenie pow iatu 
tczewskiego prze-
prowadzone zosta-

ły ćwiczenia, które mają 
prz ygotować służby do 
działania podczas sytuacji 
zagrożenia.

O zasadach funkcjonowa-
nia administracji samo-
rządowej oraz służb powia-
tu tczewskiego w sytuacji 
zagrożenia dyskutowano 
podczas ćwiczeń ALTUM 
2019. Konferencja z udzia-
łem przedstawicieli  sta-
rostwa oraz wszystkich 
gmin powiatu tczewskie-
go, a także policji, straży 
pożarnej, służb weteryna-
ryjnych, sanepidu  odby-
ła się 29 maja w Starostwie 
Powiatowym w Tczewie. 
Rozważano m.in. sy tu-
ację braku łączności w wa-
runkach zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa 
państwa lub wojny.  W cza-
sach, gdy komputer, tele-
fon komórkowy czy dostęp 
do energii elektrycznej jest 
czymś oczywistym, pozba-
wienie możliwości komu-
nikacji przy pomocy tych 
narzędzi staje się dużym 

Straż Miejska w maju
osiedlach Suchostrzygi  
i Bajkowym podjęli 27 in-
terwencji własnych oraz 
35 zleconych (przez ad-
ministracje i mieszkań-
ców osiedli, dyżurnych 
SM), nałożyli 9 mandatów 
karnych na łącznie 650 
zł, wystawili 8 wezwań 
dla sprawców wykroczeń 
drogowych oraz 43 osoby 
pouczyli. 

 Na Starym Mieście i Czy-
żykowie dzielnicowi pod-
jęli 35 interwencji wła-
snych oraz 60 zleconych, 
nałożyli 4 mandaty karne 
na łącznie 250 zł, wystawi-
li 24 wezwania dla spraw-
ców wykroczeń drogowych 
oraz 43 osoby pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw 

porządkowych, spożywa-
nia alkoholu w miejscach 
publicznych, wykroczeń 
drogowych.

› Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano mate-
riały z monitoringu do-
tyczące: koliz ji drogo-
wych (15, 30.05), oszustwa 
(24.05), wypadku drogo-
wego (28.05).

› Przeprowadzono działa-
nia dotyczące egzekwo-
wania od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisami 
wyprowadzania czworo-
nogów i sprzątania po nich. 
Przeprowadzono 17 inter-
wencji. Pouczono 2 osoby, 
skierowano jeden wniosek 
do sądu. 8-krotnie zgłoszo-
no do schroniska informa-
cję o psach bez opieki.

Jak działać bez prądu i łączności 
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problemem. W tej sytuacji 
pomocni mogą być członko-
wie  Tczewskiego Klubu Krót-
kofalowców oraz Polskiego 
Związku Krótkofalowców.

Zebrani wskazywali na wyko-
rzystanie tradycyjnych form 
przekazywania informacji – 
poprzez gońców, kurierów, 
ale także ogłoszenia na słu-
pach, tablicach, za pośred-
nictwem urządzeń nagłaśnia-
jących. Przydatne mogą być 
też informacje przekazywane 
przez parafie, systemy alar-
mowe, a nawet dzwony ko-
ścielne, szczególnie w małych 
miejscowościach.

W sytuacji zagrożenia, w każ-
dej z gmin powołane zostaną 
całodobowe dyżury.
Ważnym elementem ćwiczeń 
był pozorowany wypadek sa-
mochodowy, do którego doszło 
30 maja, w okolicach dwor-
ca kolejowego. Ponieważ nie-
możliwe było skorzystanie z 
kanałów teleinformatycznych 
ani radia, pomoc wezwano 
poprzez krótkofalówki. Jako 
pierwsi na miejscu zdarzenia 
pojawili się strażacy, którzy 
sprawnie uwolnili ofiary zak-
leszczone w pojazdach i udzie-
lili im pierwszej pomocy.

M.M.
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Stoiska wypełnione były 
biżuterią, aparatami fo-
tograficznymi, zegarami, 

obrazami, rzeźbami, porcela-
ną, ceramiką, a także wiosen-
nymi stroikami i innymi ozdo-
bami do mieszkań, monetami, 

160 wystawców na Pchlim Targu

2 czerwca tczewska starówka 
wypełniła się 160 kramami, 

gdzie każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

torbami, obrusami, ma-
skotkami, ubraniami i za-
bawkami dla dzieci, książka-
mi oraz drobnym sprzętem 
gospodarstwa domowego. 
Można było zamówić rów-
nież karykatury czy upomin-
ki z grawerem. Pojawił się 
nawet powroźnik. Kilku wy-
stawców dochód ze sprzeda-
ży produktów przeznaczyło 
na cele charytatywne. 

Tradycją już jest, że impreza 
ma bogatą część  artystycz-
ną. Podczas tegorocznej edy-
cji pojawił się smok Barna-
ba na szczudłach, uliczkami 
przechadzał się czarodziej, 
animatorki w kolorowych 
strojach puszczały w niebo 
bańki mydlane oraz zaprasza-
ły do strefy aktywnej zabawy, 
gdzie dzieci uczyły się paru 
cyrkowych trików. Dużym 
zainteresowaniem cieszy-
ły się warsztaty garncarstwa 

tradycyjnego. Okazało się, że 
nawet najmłodsi nie mieli pro-
blemów z toczeniem na kole 
garncarskim, a efekty ich pracy 
były wyjątkowo piękne. 
Z kolei na Skwerze Różanym 
rozkwitła muzyka. W tym 
roku usłyszeliśmy: Tczewską 
Formację Szantową, Anię, 
Weronikę i Karola Pieczew-
skich, a także uczestników 
warsztatów wokalnych pro-
wadzonych przez Agatę Sowę 
w Centrum Kultury i Sztuki: 
Jagodę Szołę, Konrada Repiń-
skiego i Kornelię Poskrobko.  
Dziewiątą edycję Pchlego Tar-
gu zorganizowała Fabryka 
Sztuk we współpracy ze Stra-
żą Miejską, Zakładem Usług 
Komunalnych i Komendą Po-
wiatową Policji w Tczewie. 
Słoneczna pogoda oraz bogaty 
asortyment sprawiły, że tcze-
wianie i turyści tłumnie poja-
wili się na targu. 
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Drzewa Pamięci na Suchostrzygach

Z inicjatywy 23. Tczewskiej 
Drużyny Starszoharcerskiej 

Wataha na placu rekreacyjnym 
u zbiegu ulic Władysława 

Jurgo, Hanny Hass i Harcerskiej 
posadzono pamiątkowe 

drzewa na cześć bohaterskich 
harcerzy.

Urocz yste sad zenie 
drzew, które odbyło 
się w maju, z udziałem 

prezydenta Mirosława Pobłoc-
kiego i starosty Mirosława Au-
gustyna, było ostatnim dzia-
łaniem w ramach projektu 
Kamienie Pamięci 2019 
– Harcerze Niepodległej. 
Ideą tegorocznej edycji było 
upamiętnienie harcerzy, któ-
rzy w czasie II wojny świato-
wej stawiali opór hitlerowskim 
okupantom. 

Grupa tczewskich harce-
rzy wraz z trzema zespoła-
mi z Gimnazjum im. Zjedno-
czonej Europy w Subkowach 
od lutego zbierała informacje 
o Hannie Hass, Włady-
sławie Jurdze, Hubercie 
Stangenbergu i Kazimie-
rzu Piechowskim. Mło-
dzież odwiedziła Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Tczewie, 
odszukała miejsca związane  
z dzielnymi harcerzami pod-
czas Miejskich Marszów na 
Orientację Wilczym Tropem, 
opowiedziała rówieśnikom  

o ich działalności na godzinach 
wychowawczych, zbiórkach, 
apelach, prezentując plakaty, in-
scenizację, krótki filmik. 17 maja 
nasi bohaterowie zostali zapre-
zentowani podczas uroczystej 
ogólnopolskiej gali X edycji pro-
jektu w Katowicach. 
Młodzież swoimi działania-
mi chciała przede wszystkim 
upamiętnić dzielnych harce-
rzy, ale też wpisać się w ob-
chody rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
oraz uczcić 110. rocznicę po-
czątków skautingu na zie-
miach polskich. 
Mieszkańców Tczewa zapra-
szamy do tego, by dowiedzieli 
się, kim byli bohaterowie pro-
jektu – patroni ulic na osiedlu 
Suchostrzygi. Dzięki pomocy 
Biura Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej KOCIEWIE, która 
przygotowała specjalne tablicz-
ki z informacja o bohaterach. 
Wystarczy zeskanować smart-
fonem QR kod aby wyświetlić 
na telefonie życiorysy czworga 
bohaterskich harcerzy. 

Tekst i zdjęcie:
LOT Kociewie
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Festyn Samorządowo-Komunalny 

Pobiliśmy kolejny rekord 
frekwencji. Tysiące tczewian 

skorzystało z atrakcji przy-
gotowanych przez  samorzą-

dowców i komunalników.

Festyn Samorządowo Ko-
munalny odbył się już po 
raz siódmy. Organizuje 

go prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, z udziałem 
miejskich spółek, jednostek, 
instytucji. Festyn adresowa-
ny jest przede wszystkim do 
najmłodszych i to na nich cze-
ka najwięcej niespodzianek. 

Nie inaczej było tym razem, 
zwłaszcza, że impreza odbyła 
się w Dniu Dziecka.

– Cieszę się, że tczewianie co 
roku tak licznie nas odwie-
dzają – mówi Mirosław Po-
błocki, prezydent Tczewa. 
– Najwięcej atrakcji przygo-
towaliśmy dla najmłodszych, 

którzy chętnie korzystają  
z dmuchańców, wygrywają 
nagrody w kole fortuny czy 
bawią się w tzw.  strefie ma-
lucha. Co roku staramy się 
wprowadzić jakąś nowość.  
W tym roku były to warsztaty 
cyrkowe Fabryki Sztuk i wio-
ska ekologiczna ZUOS.

W Eko Wiosce zorganizowa-
nej przez Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych można było 
wykazać się wiedzą z zakresu 
ekologii, ale też dowiedzieć 
się, jak każdy z nas może za-
dbać o środowisko. Specjali-
ści tłumaczyli nowe zasady se-
gregacji odpadów, można było 
też przygotować sobie zdro-
wy koktajl.

Warsztaty cyrkowe zorgani-
zowane przez Fabrykę Sztuk 
pozwoliły zgłębić tajniki cza-
rodziejskich sztuczek, ale też 
nauczyć się elementów żon-
glerki, akrobatyki, ekwilibry-
styki. Najmłodsi zaprzyjaźnili 
się ze Smokiem Barnabą.

Jak co roku ogromnym za-
interesowaniem cieszyło się 
koło fortuny przygotowa-
na przez Urząd Miejski. Wy-
starczyło zdobyć pieczątki do 
specjalnego kuponu, by móc 
zakręcić kołem i wygrać na-
grodę. Do wygrania były set-
ki nagród, m.in. puzzle, skar-
bonki, plecaki, słuchawki, 
skakanki, wejściówki na ba-
sen, karuzelę, rolkowisko  

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska
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– tysiące tczewian na bulwarze
i wiele innych. Nagrody ufun-
dował Urząd Miejski, ale na-
szymi sponsorami były także 
instytucje oraz firmy komu-
nalne. Kupony koła fortu-
ny brały też udział w Wiel-
kiej Loterii Fantowej, a tam 
do wygrania były m.in. rower, 
elektryczna deskorolka i hu-
lajnoga, smartwatch, zestaw 
gier, zestaw sportowy.

Na małej scenie, w namio-
cie, prezentowały się dzieci 
uczęszczające na zajęcia ar-
tystyczne do Centrum Kultu-
ry i Sztuki. TCSiR propono-
wało zajęcia sportowe.

Można było skorzystać z dmu-
chańców i poskakać na tram-
polinie, spróbować swoich sił 
na ściance wspinaczkowej, 
pojeździć konno. Najmłodsi 
buszowali w tzw. strefie ma-
lucha, gdzie czekały na nich 
bezpieczne urządzenia do za-
bawy. Nie mogło się też obejść 
bez malowania twarzy i wpla-
tania we włosy kolorowych 
warkoczyków.

Atrakcje dla dzieci przygo-
towały też firmy komunal-
ne. Przy ich stoiskach można 
było wziąć udział w zabawach 
i konkursach, a przy okazji 
dowiedzieć się, czym zajmują 
się poszczególne firmy, gdzie 
się mieszczą.

Było też coś dla głodnych. 
Na dwóch ogromnych patel-
niach – Joanna Studnicka 

i Mariusz Szweda, uczest-
nicy programu Master Chef, 
przygotowywali leczo i orien-
talny gulasz. Porcji wystar-
czyło dla tysiąca uczestników 
festynu. Były też podpłomyki, 
a dla najmłodszych darmowa 
wata cukrowa i popcorn.

Festyn zakończył się wraz z 
ulewnym deszczem, ale zaraz 
po nim rozpoczęła się część kon-
certowa. W tym roku na scenie 

wystąpiły Siostry Wajs oraz ze-
społy Cristo Dance i Piersi.

Festyn przygotowali wspól-
nie Urząd Miejski w Tcze-
wie oraz firmy komunalne 
i miejskie jednostki: Zakład 
Ut yl izacji  Odpadów Sta-
łych, Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji, Tczewskie To-
warzystwo Budow nictwa 
Społecznego, Zakład Usług 
K omu n a l ny c h ,  Fa br y k a 

Sztuk, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Centrum Kul-
tur y i  Sz tuk i,  Tczewsk ie 
Centrum Sportu i Rekre-
acji. Byli z nami także Cle-
an-Bud i PUM, KKS Unia 
Tczew, kino Helios, lodziar-
nia „Jasna” Stowarzyszenie 
Miłosierdzia.

Za rok kolejna edycja pikniku 
samorządowo-komunalnego. 
Już dzisiaj zapraszamy.
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Władysław Sławomir 
Jurgo urodził się 
9 listopada 1920 r. 

w Łasku. Jego rodzice, Ire-
na i Władysław, przyjecha-
li do Tczewa w 1922 r. Rodzi-
na ostatecznie zamieszkała 
w nieistniejącym już budyn-
ku przy ul. 30. Stycznia 2, 
gdzie na zapleczu ojciec pro-
wadził wytwórnię wód gazo-
wanych. Władysław, zwany  
w domu Sławkiem, spędzał 
całe dzieciństwo w Tczewie 
wraz z siostrami Wandą, Ma-
rią i Ireną oraz bratem Zbi-
gniewem. Z opowieści ro-
dzinnych wynika, że miał 
różnorodne zainteresowania, 
z których na pierwszy plan 
wysuwała się muzyka oraz 
sport. Był aktywnym człon-
kiem Związku Harcerstwa 
Polskiego w stopniu ćwika, 
należał do Harcerskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca. W 1939 r. 
ukończył Gimnazjum Ogólno-
kształcące w Tczewie, miał za-
miar podjąć studia w Central-
nym Instytucie Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, ale 
wybuch wojny pokrzyżował 
jego plany. Ostatnie przed-
wojenne wakacje, z których 
powrócił 31 sierpnia 1939 r., 
spędził z harcerskim zespo-
łem na Litwie i Łotwie. 

Władysław Sławomir Jurgo  
– bohaterski harcerz

21 lipca będziemy 
obchodzić 75. rocznicę 

bohaterskiej śmierci 
tczewskiego harcerza 

Władysława Sławomira 
Jurgo, żołnierza Armii 
Krajowej i więźnia lu-

belskiego zamku. Warto 
przybliżyć czytelnikom 

postać patrona jednej  
z tczewskich ulic i nasze-

go hufca harcerskiego. 

Wojna
W chwili wybuchu wojny Wła-
dysław Jurgo zgłosił się na 
ochotnika do wojska. Po klę-
sce dostał się do niewoli i zo-
stał przetransportowany do 
obozu jenieckiego w Bydgosz-
czy. W czasie transportu uciekł 
i jako znajdujący się na liście 
poszukiwanych przez Niem-
ców musiał się ukrywać. Osta-
tecznie zamieszkał przy ul. 
Wspólnej 16 w Lublinie, gdzie 
po wywiezieniu rodziców na 
roboty przymusowe do Rze-
szy dołączyła do niego siostra 
Wanda i brat Zbigniew. Naj-
pierw pracował w magazy-
nach mieszczących się przy ul. 
Nowy Świat, później otrzymał 
pracę na kolei w ekspedycji po-
ciągów towarowych. Nie wia-
domo, jak rozpoczęła się jego 
współpraca z AK, ani czym  
w konspiracji konkretnie się 
zajmował. Prawdopodobnie był 
odpowiedzialny za obserwację 
transportów wojskowych wy-
syłanych na front wschodni. 
Możliwe, że zajmował się rów-
nież aktami sabotażu. 

Aresztowanie 
31 października 1943 r. Włady-
sław Jurgo został wezwany do 
dyrekcji kolejowej w rzekomo 

służbowej sprawie. Wiedziony 
intuicją zniszczył mogące go 
skompromitować dokumenty. 
Na miejscu zorientował się, że 
przeczucie go nie myliło i za-
miast przełożonych oczekiwa-
li na niego oficerowie gestapo. 
Podjął nieudaną próbę uciecz-
ki, ale został złapany przez po-
ścig z psami. Prawdopodobnie 
jego powiązania z AK zdradził 
któryś z kolejarzy. Przewiezio-
ny do gmachy lubelskiego ge-
stapo „Pod Zegarem”, mimo 
brutalnego śledztwa do ni-
czego się nie przyznał i ni-
kogo nie wydał. Został prze-
transportowany do więzienia 
mieszczącego się na lubelskim 
zamku, gdzie został wyznaczo-
ny do funkcji korytarzowego  
w więziennym szpitalu. Dzięki 
pomocy strażniczki, poprzez 
grypsy, kontaktował się z sio-
strą Wandą. 

Śmierć oberscharführera 
SS Tanzhausa

Postacią, która zyskała so-
bie ponurą sławę w lubelskim 
więzieniu był oberscharführer 
SS Tanzhaus. Z racji potęż-
nej budowy i dużego brzucha,  
a także pewnej powolności 
był wśród więźniów nazywa-
ny „krową”. Za tym niegroź-
nym przezwiskiem krył się 
jednak człowiek okrutny i sa-
dystyczny, którego ulubio-
ną rozrywką było obserwo-
wanie reakcji więźniów na 
odczytanie wyroku śmierci. 
Tanzhaus, mimo jasnych po-
leceń komendanta więzienia 
Domnicka, wchodził bez ob-
staw do celi pełnej więźniów. 
Ta brawura kosztowała go ży-
cie. W piątek, 21 lipca 1944 r., 
Tanzhaus wyczytał 31 nazwisk 
osób skazanych przez okupan-
ta na śmierć. Wśród nich znaj-
dował się Władysław Jurgo.  
„Krowa” nie wiedział, że Sła-
wek postanowił drogo sprze-
dać swoje życie. Ze szpital-
nego ambulatorium wyniósł 
skalpel i ukrył go za chole-
wą buta. W momencie, kiedy 
Tanzhaus zbliżył się do niego, 

błyskawicznie wydobył ostrze 
i zaatakował strażnika, któ-
ry z wrzaskiem rzucił się do 
ucieczki. Jurgo popędził za 
nim i ciosem w szyję pozba-
wił życia. 

Samobójstwo 
Władysław Jurgo wiedział, ja-
kie będą konsekwencje jego 
czynu dla pozostałych więź-
niów. Wbiegł więc do ambu-
latorium, przyłożył nóż do 
piersi i z całej siły wbił ostrze 
kończąc swoje bohaterskie ży-
cie. Gestapo zażądało od ko-
mendanta Dominicka roz-
strzelania więźniów. Spędzili 
na więzienne podwórze 112 
więźniów, naprzeciw których 
ustawili karabiny maszyno-
we. Ostatecznie do egzekucji 
jednak nie doszło. Prawdopo-
dobnie to naczelnik Domnick 
sprzeciwił się egzekucji, jak 
twierdził, z dwóch powodów. 
Po pierwsze „winny” sam so-
bie wymierzył sprawiedli-
wość, a po drugie Tanzhaus 
wielokrotnie łamiąc regu-
lamin sam kusił los. Jak się 
później okazało, Niemcom… 
brakowało samochodów do 
wywożenia zwłok więźniów, 
którzy mieli być rozstrzelani. 
Ciało Władysława Jurgo zo-
stało przeniesione na cmen-
tarz po ustaniu walk o Lublin. 
Pogrzeb odbył się 26 lipca.

Epilog
Postać i czyny Władysława 
Jurgo zostały docenione do-
piero wiele lat po wojnie. 14 
października 1971 r., Rada 
Państwa przyznała Włady-
sławowi Sławomirowi Jurdze 
pośmiertnie Srebrny Krzyż 
Orderu Virtuti Militari, któ-
ry został wręczony jego ojcu 
w dniu III zjazdu klubu by-
łych więźniów Zamku Lubel-
skiego. 14 maja 1972 r. na VII 
zlocie tczewskiego hufca ZHP 
nadano mu imię bohatera,  
a 6 maja 1985 r. nowa ulica na 
osiedlu Suchostrzygi również 
otrzymała jego imię. 

Dawny Tczew (red.) 
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Zakończyła się IV edycja 
kampanii „Rowerowy 
Maj” w Tczewie. Kam-

pania „Rowerowy Maj” jest 
dla nas jednym z narzędzi do 
zmiany zachowań transpor-
towych dzieci i ich rodziców. 
Celem kampanii jest promo-
wanie zdrowego trybu ży-
cia, troski o środowisko oraz 
popularyzacja komunikacji 
rowerowej.

W tegorocznej rywalizacji 
wzięło udział 5206 uczniów  
i uczennic z 10 placówek. 
Mimo mniejszej liczy uczniów 
(rok temu w kampanii uczest-
niczyło 5426 dzieci) przejaz-
dów było więcej o 5 tys. Te-
goroczna edycja to ponad 
90 tysięcy przejazdów – tyle 
razy uczniowie i uczenni-
ce tczewskich szkół wybrali 

Co to był za maj! Rowerowy Maj
rower, hulajnogę, deskorkę 
czy rolki by dostać się na lek-
cje. Rok temu Rowerowy Maj 
zakończył się z liczbą 85 tys. 
przejazdów.

Poziom rowerowej frekwen-
cji wyniósł 44 proc. (w 2018 
roku było: 43,7 proc.). Wzro-
sła również w tym roku licz-
ba dzieci, które przynajmniej 
raz aktywnie przyjechały do 
szkoły – 71,4 proc. (w 2018 
roku było: 66,5 proc. ).

W tym roku, w ramach kam-
panii „Rowerowy Maj” szko-
ły zosta ły podzielone na 
trzy kategorie: dużą, śred-
nią oraz małą szkołę. Mały-
mi szkołami były podmioty 
niepubliczne. 

W kategorii szkół dużych, naj-
wyższą rowerową frekwencję 

Bilety do kina? Pakiet 
śniadaniowy? A może 
oszczędność czasu i pie-

niędzy? Motywacji jest wiele  
i każdy ma inną, ale łączy ich 
jedno – wszyscy biorą udział  
w konkursie Rowerem do Pracy. 

54 firmy, 441 osób, 20 tys. prze-
jazdów i 123 tys. przejechanych 
km i to wszystko w dwa mie-
siące! Dziękujemy, że jesteście  
z nami i zmieniacie nasze miasto 
na bardziej mobilne, ekologicz-
ne i bardziej przyjazne do życia.

III edycja konkursu Rowerem 
do Pracy wystartowała 8 kwiet-
nia i będzie trwała do 29 wrze-
śnia. Dołączyć do konkursu 

miała Szkoła Podstawowa nr 
12 (62,97 proc.), w kategorii 
szkół średnich Szkoła Pod-
stawowa nr 7 (61,47 proc.),  
a w kategorii szkół małych Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa 
Montessori (65,00 proc.). 

Wśród najbardziej rowero-
wych klas ze wszystkich szkół, 
zwyciężyły:

› VI a (91,4 proc.) z SP 12
› II b (98,7 proc.) z SP 11
› IV b (97,9 proc.) z SSP 2
› I a (96,3 proc.) z SP 1
› II b (91,1 proc.) z SP 7
› I a (83,9 proc.) z SP 10
› VII d (70,5 proc.) z SP 4
› V a (64,3 proc.)  

z Fontanny Marzeń, 
› VI a (43,5 proc.)  

z NSP im. Ojca Pio 

Jeździsz rowerem do pracy?
można w każdym momencie. 
Dotyczy to zarówno firm jak  
i pracowników. Koniec konkur-
su Rowerem do Pracy zaplano-
wano na 29 września. Rozdanie 
nagród oraz podsumowanie na-
stąpi w październiku br.

W ramach konkursu prze-
widujemy liczne nagrody dla 
pracowników, a dla firm dy-
plomy i statuetki. 

Jak to zrobić? Wystarczy za-
rejestrować firmę, a następ-
nie pracowników (każdy robi 
to indywidualnie) na stronie 
www.roweremdopracy.tczew.
pl oraz zacząć korzystać z apli-
kacji Strava.

Dziękujemy, sponsorom któ-
rzy nas wspierają w realizacji 
konkursu:

› Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie

› Colorfit Gym & Fitness 
Center

› Emilia Snochowska 
Fotodrafty

› Kino Helios
› Justyna Prabucka Fotografia
› Link Bistro
› Link Hotel
› Mała Czarna Cafe
› Niebo w Mieście
› Pod Modrym Aniołem
› RokitkiPark

› Spółdzielnia lodziarska 
Jasna

› Tczewskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji

› Wypożyczalnia sprzę-
tu turystycznego 
Bobotrampek

Kampania „Rowerowy Maj” 
oraz konkurs „Rowerem do 
Pracy” są realizowane w ra-
mach projektu pt.: Budowa wę-
zła integracyjnego Tczew wraz 
z trasami dojazdowymi, współ-
finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.

Aktualne informacje  
o działaniach Zespołu ds. 
polityki rowerowej w Tczewie 
dostępne są na stronie:  
rower.tczew.pl | 
na facebooku:  
Tczew – Miasto dla rowerów 
oraz w Urzędzie Miejskim  
przy pl. Piłsudskiego 1  
(tel.  58 77 59 428,  
e-mail: rowery@um.tczew.pl)

Fo
t. K

ata
rzy

na
 Ga

ps
ka

/F
ot

oP
ot

o.p
l

W tegorocznej edycji Rowero-
wego Maja wspierali nas:
› Centrum Aktywizacji 

Osób Niepełnosprawnych 
w Tczewie

› Hevelianum
› Centrum U7 w Gdańsku
› Dino Park w Malborku
› Fabryka Sztuk w Tczewie
› Centrum Kultury i Sztuki 

w Tczewie
› Jump City
› Helios
› Park Linowy Port Brzeźno
› Sala zabaw Amazonia 

Gdynia
› Stacja Dobrego Czasu
› Stadion Energa Gdańsk
› Tczewskie Centrum Spor-

tu i Rekreacji
› Obszar Metropolitalny 

Gdańsk-Gdynia-Sopot
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Jesienią 2019 roku (pomię-
dzy wrześniem a listopa-
dem*) planujemy reali-

zację w Domu Przedsiębiorcy  
w Tczewie 30-godzinnego cyklu 
bezpłatnych seminariów skiero-
wanych do MŚP, które rozważa-
ją działalność eksportową lub 
są na jej początkowym etapie 
i chcą poszerzyć swoją wiedzę 
w obszarze: tworzenia strate-
gii eksportowej, prawa, finan-
sów, podatków, marketingu itp.

Seminaria „USA & China Gate” 
odbywają się w ramach projek-
tu „Pomorski Broker Ekspor-
towy. Kompleksowy system 
wspierania eksportu w woje-
wództwie pomorskim”, a ich 
organizatorem jest Gdańska 
Fundacja Przedsiębiorczości.

Chcemy zbadać Państwa za-
intere sowa nie ud z ia łem  
w ta k im c yk lu.  Prosimy  
o przesłanie wstępnych dekla-
racji udziału w projekcie na 
adres info@dp.tczew.pl .

Zachęcamy także do wskaza-
nia zagadnień, które chcieli-
byście Państwo zgłębić oraz 
dogodnych terminów: czy 
preferujecie weekend czy 
zwykłe dni tygodnia (ponie-
działek-piątek) – planuje-
my podzielić cykl na cztery 
7,5-godzinne wydarzenia.

Materiały z seminariów zre-
alizowanych w 2018 roku 
znajdują się na stronie: http://
www.brokereksportowy.pl/
pl/oferta/50-seminaria/ma-
terialy-z-seminariow.html

Rozstrzygnięto konkurs  
„Mój Biznesplan 2019”

10 czerwca miał miej-
sce finał konkur-
su „Mój Biznesplan 

2019” była to już VII edycja 
konkursu skierowanego do 
młodzieży szkół ponadpod-
stawowych z terenu miasta 
Tczewa.

W tegorocznej edycji podzie-
lono konkurs na 3 etapy: 

› warsztaty grupowe  
i konsultacje indywidu-
alne, które odbywały się 
od marca do maja

› złożenie Biznes Planu do 
oceny formalnej, w ter-
minie do 24 maja

› ocena merytoryczna  
i prezentacja przed Ko-
misją – 10 czerwca 

W konkursie zostało zło-
żonych 6 prac, które prze-
szły do III etapu – prezen-
tacji przed Komisją, w skład 
której zasiadali przedsta-
wiciele Rady Inkubatora 
Przedsiębiorczości – oce-
niający wnioski i bizne-
splany przedsiębiorców 
ubiegających się o miejscu  
w inkubatorze przedsiębior-
czości – Domu Przedsię-
biorcy w Tczewie.

L a u r e a t a m i  k o n k u r s u 
zostali: 

› Oskar Makowski  
– Zespół Szkół Katolic-
kich Uniwersyteckie Ka-
tolickie Liceum Ogólno-
kształcące  
– Najlepszy biznesplan  
– Larwy Zophobas morio 
(drewnojad) – sposób  
na utylizację styropianu

› Sebastian Freda  
– Zespół Szkół Budowla-
nych i Odzieżowych  
– Najlepszy pomysł  
na biznes – automat wen-
dingowy do sprzedaży 
używanych książek

Nag rodę ot r z y ma ł  rów-
nież nauczyciel prowadzący 
ucznia w kategorii „Najlepszy 
Biznesplan” – Magdalena 
Kubicka-Netka – Zespół 
Szkół Katolickich Uniwer-
syteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące.

Celem konkursu było:

–  kształtowanie postaw 
pro-przedsiębiorczych 
wśród młodzieży,

–  przedstawienie zalet 
prowadzenia własne-
go biznesu jako sposo-
bu osiągnięcia sukcesu 
zawodowego,

–  ukazanie korzyści pły-
nących z wprowadzenia 

innowacji do plano-
wanych własnych 
przedsięwzięć,

–  oddziaływanie na kre-
atywne myślenie.

Przy ocenie biznesplanów 
są brane były pod uwagę 
następujące kryteria:

–  niepowtarzalność pomy-
słu, oryginalność pracy,

–  trafne założe-
nia marketingowe 
przedsięwzięcia,

–  pomysł na produkt/
usługę nie występującą 
na rynku,

–  poziom wiedzy z za-
kresu planowanego 
przedsięwzięcia,

–  poprawność wypeł-
nienia i zrozumienia 
biznesplanu.

Planowana jest kolejna edy-
cja konkursu, w roku szkolny 
2019-2020 – początek luty/
marzec 2020. Serdecznie za-
praszamy do przyszłorocz-
nej edycji konkursu, jedno-
cześnie dziękujemy kapitule 
konkursu oraz wszystkim 
mediom (TV Tetka, Radio 
Tczew, Dziennik Bałtycki, 
Kurier Tczewski, Portal Tcz.
pl) za objęcie patronatu nad 
konkursem.

Seminaria 
„USA&China 

Gate” – zgłoś 
zainteresowanie!

DOM PRZEDSIĘBIORCY  
W TCZEWIE

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

dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew 
twitter.com/DPTczew
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VI edycja programu  
„Lider segreguje i odzyskuje”

W zestawieniu systema-
tycznie zbieranych 
surowców przez po-

jedynczych uczestników w tego-
rocznej edycji wspólnie z ZUOS 
nagrodziliśmy ponad 250 indy-
widualnych uczestników. Wy-
nika z tego, że ponad 250 ro-
dzin z całego Tczewa osiągnęło 
wynik powyżej 150 kg surow-
ców zebranych w ciągu właśnie 
kończącego się roku szkolne-
go 2018/2019. Jednakże idea 
programu nie promuje same-
go wyniku. Bardziej istotna 
jest systematyczność zbierania.  
A w przypadku zestawienia 
najlepszych klas brany jest 
pod uwagę procentowy udział 
uczniów systematycznie zbie-
rających w danej klasie. 

Sukcesem jest to, że te ponad 
220 ton nie trafiło do osie-
dlowych pojemników, a bez-
pośrednio do odbiorców czy-
stych surowców. Jednym  
z nich jest Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych, który od 
stycznia 2015 r. aktywnie włą-
czył się w odbiór surowców ze 
szkół oraz został sponsorem 
konkursu indywidualnego, po-
magając Urzędowi Miejskiemu 
w sfinansowaniu nagród. 

W kategor i i indy w idual-
nej „Najefektywniejszy 

uczeń”, w której docenienie 
wysiłków indywidualnych ma 
niewątpliwie wpływ na wynik 
całej szkoły i na wynik osią-
gnięty w skali całego miasta 
- na liście nagrodzonych 
znalazło się aż 82 uczniów 
ze Szkoły nr 12 – wielolet-
niego, niekwestionowanego li-
dera w selektywnej zbiórce. To 
właśnie ta szkoła rozpoczęła 
i wyznaczyła bardzo wysokie 
standardy postępowania z od-
padami, a ostatnie lata poka-
zały, że takich szkół jest coraz 
więcej i że edukacja odpadowa 
przynosi bardzo dobre efekty. 

Z pozostałych szkół nagrodzono:

› Szkoła Podstawowa nr 1 – 
14 uczniów

› Sportowa Szkoła Podsta-
wowa nr 2 – 13 uczniów

› Szkoła Podstawowa nr 4  
– 32 uczniów

› Szkoła Podstawowa nr 5  
– 17 uczniów

› Szkoła Podstawowa nr 7  
– 10 uczniów

› Szkoła Podstawowa nr 8  
– 11 uczniów

› Szkoła Podstawowa nr 10 
– 40 uczniów

› Szkoła Podstawowa nr 11 
– 13 uczniów

› Zespół Szkół Katolickich 
– 6 uczniów

Urząd Miejski w Tczewie  
za pośrednictwem Pracowni 
Edukacji Ekologicznej, 
działającej przy Wydziale 
Spraw Komunalnych  
i Inwestycji, od prawie  
20 lat promuje i koordynuje 
selektywną zbiórkę surow-
ców wtórnych w placówkach 
oświatowych. Programy  
i konkursy ekologiczne dla 
szkół pozwoliły już prze-
kroczyć 100 ton surowców 
za 2014 rok, a w 2017 roku 
w szkołach i przedszkolach 
zebrano już ponad 220 ton, 
a za 2018 rok była to ilość 
223 tony. Za swoje wyniki 
dyrektorzy i koordynatorzy 
poszczególnych placówek 
otrzymują corocznie nagrody 
w postaci sprzętu czy 
pomocy dydaktycznych  
do pracowni szkolnych.

Nie sposób również pominąć 
roli koordynatorów w poszcze-
gólnych szkołach. To od ich 
współpracy z pojedynczymi 
klasami, odbiorcami surow-
ców oraz Urzędem Miejskim 
zależą sukcesy poszczegól-
nych placówek na polu popu-
laryzacji selektywnej zbiórki. 
Serdecznie dziękujemy Pań-
stwu, a szczególnie tym, któ-
rych współpraca z PEE była na 
najwyższym poziomie:

› Tomasz Erdanowski i Ka-
tarzyna Nowak z SP 12

› Marzena Urban  
i Katarzyna Rezmer z SP 11

› Anna Gockowska  
i Dorota Jażdżewska z SP 10

› Ewa Szwaczka,  
Hanna Rynkiewicz z SP 4

› Agnieszka Synowiec z SP 8
› Anna Olech z SP 5
› Marcin Miotke z SSP 2
› Cezary Wójcik z SP 7
› Anna Samulewicz  

z Zespołu Szkół Katolickich.

S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y 
uczniom i ich rodzinom za 
zaangażowanie w ekologicz-
ne postępowanie z odpadami  
i zapraszamy do kolejnej edy-
cji programu „Lider segreguje 
i odzyskuje”. 

A.B.P.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11  
we współpracy z Urzędem 
Miejskim oraz innym 
odbiorcą odpadów także 
nagrodziła swoich uczniów. 

Zgłoszeni do konkursu uczniowie 
otrzymali nagrody w postaci kart 
prezentowych na książki, słuchawek 
sportowych, kubków termicznych  
i termosów, puzzli, plecaków, 
piórników, toreb ekologicznych oraz 
innych upominków. Ich nazwiska 
publikujemy na stronach: 16-17.

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość zebranych surowców 
wtórnych w kg

1. Kosmacz Bartosz 2c 3170
2. Kosmacz Jakub 5a 1270
3. Frankiewicz Miłosz 5b 929
4. Pawłuszewicz Hanna 5c 701
5. Bronk Nikodem 4c 618
6. Czop Hubert 2c 483
7. Bartusz Marta 3b 387
8. Galikowski Bartosz 5f 344
9. Maj Max 5b 300

10. Żywicka Julia 2a 284
11. Ormianin Julia 4e 237
12. Szulc Szymon 4a 225
13. Czechanowska Liliana 5b 200
14. Stalica Nikodem 1b 169
15. Magdoń Magdalena 3b 160
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Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Szkoła

Ilość 
zebranych 
surowców 

wtórnych w kg

1. Olivier Żurawski 2 C SSP 2 5562
2. Marta Lubowiecka 4A SP 11 5192
3. Oliwia Grzankowska 6 F SP 10 3560
4. Ola Arendt 5 H SP 12 2783
5. Fabian Pryll 2A SP 5 2743
6. Weronika Ot 5 D SP 12 2620
7. Oliwier Gdaniec 2A SP 7 2620
8. Mariusz Kubach 5A SP 8 2199
9. Magdalena Bacławska 5A SP 12 1740

10. Tamara Krakowiak 3 H gim SP 4 1680
11. Jakub Draheim 1 C SP 12 1658
12. Oliwia Flisikowska 2 B SP 7 1580
13. Sebastian Samp 4 H SP 12 1560
14. Weronika Górska 3 C SP 11 1407
15. Maksym Wołyński 4 C SP 12 1361
16. Oliwier Wicenbach 6 C SP 12 1300
17. Wiktoria Sadowska 6 C SP 10 1290
18. Weronika Grzenda 4 B SSP 2 1228
19. Kacper Kania 2A SP 8 1227
20. Tomasz Pawluczuk 4 E SP 5 1200
21. Michał Filański 6 F SP 12 1162
22. Kacper Kończewski 6 C SP 12 1124
23. Franciszek Ciman 3 B SP 12 1100
24. Zofia Tobiańska 8A ZSK 1000
25. Błażej Brodowski 5 B SP 10 966
26. Weronika Klamann 6 D SP 10 940
27. Jakub Jędrycha 2 B SP 12 895
28. Wiktoria Ot 3 B SP 12 881
29. Maja Dzikowska 1 B SP 1 881
30. Kornelia Mroczkowska 5 B SP 12 870
31. Marcin Czaja 6 E SP 12 867
32. Zuzanna Kasior 7 C ZSK 860
33. Nadia Potudin 1 B SP 1 854
34. Julia Wąsik 6 C SP 5 831
35. Nikodem Szymikowski 1 B SP 10 798
36. Julia Michna 5 H SP 10 789
37. Fabian Kiszczuk 2 B SP 4 747
38. Franciszek Bacławski 4 B SP 12 740
39. Maksymilian Sadowski 5 C SP 10 730
40. Jakub Drajewski 6A SP 12 725
41. Marta Ciman 1 E SP 12 708
42. Michał Zieliński 7 E SP 4 708
43. Laura Koitka 6A SSP 2 704
44. Dorian Ostrowski 4 B SP 11 695
45. Iwo Makowski 4A SP 12 684
46. Maria Siek 3A SP 5 674
47. Agata Fudzińska 3 B SP 10 657
48. Agata Pettke 3A SP 11 648
49. Maksymilian Puckowski 5A SP 12 620
50. Martyna Neupauer 8A SP 4 600
51. Paulina Jasińska 3 F SP 1 600
52. Mateusz Kamycki 6 C SP 10 596
53. Marianna Nowakowska 2 E SP 12 594
54. Zuzanna Moczyńska 5 B SP 12 588
55. Marcin Kreja 1 C SP 10 585

SZKOŁY PODSTAWOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZUOS

56. Oskar Topolski 5 G SP 11 580
57. Martyna Konofał 4 C SP 8 579
58. Iga Znaniecka 4 C SP 12 570
59. Ryszard Balcerowicz 4A SSP 2 563
60. Maja Kucks 4 E SP 10 560
61. Amelia Rozum 5 G SP 10 542
62. Paulina Grudzień 4 F SP 12 540
63. Maja Spławińska 6A SP 12 506
64. Wiktor Liebrecht 4 D SP 12 503
65. Karolina Głębocka 8 F SP 4 484
66. Małgorzata Zakrzewska 6A SP 12 484
67. Amelia Zakrzewska 6 D SP 10 480
68. Paweł Świderski 4 C SP 11 473
69. Antonina Rozum 1 B SP 10 460
70. Marcel Walkowiak 8A SSP 2 460
71. Maja Kitkowska 3 C gim SP 1 460
72. Julia Piekarska 8 C ZSK 440
73. Arkadiusz Zakrzewski 1A SP 1 438
74. Bartosz Drewa 0A SP 12 415
75. Wiktor Kulla 8 C SP 4 415
76. Nikola Czechanowska 2A SP 4 410
77. Katarzyna Konopko 8 C SP 4 400
78. Julita Łaś 3 D gim SP 4 387
79. Konrad Rozkowiński 5 B SP 8 383
80. Nikola Migdał 6 D SP 12 380
81. Nikola Kamm 4 B SP 5 380
82. Weronika Krupińska 4 B SP 5 380
83. Martyna Wichman 3A SP 12 377
84. Mateusz Dudziński 7 E SP 1 367
85. Maksymilian Korzeniewski 5 E SP 12 360
86. Maja Furmanek 4A SP 12 360
87. Filip Nowak 4 B SP 12 360
88. Kacper Tibus 3 D gim SP 4 359
89. Nikola Kępka 5A SP 5 356
90. Roksana Lipiak 6 B SP 7 350
91. Mikołaj Nowakowski 4 F SP 12 345
92. Bartosz Pytka 0A SP 12 344
93. Maja Litwińska 6 E SP 10 340
94. Konrad Węgliński 3 B SP 11 340
95. Marta Grzesik 2 LO ZSK 340
96. Małgorzata Blażek 6 B SP 12 329
97. Szymon Rokita 4 H SP 12 325
98. Monika Dudzińska 4 B SP 11 323
99. Bogumiła Brzycka 3A SP 12 322

100. Milan Krakowiak 5 E SP 10 320
101. Nikodem Krakowiak 5 E SP 10 320
102. Kacper Barański 1 C SP 4 311
103. Oliwier Miszewski 3 B SP 12 301
104. Martyna Gruszecka 4 D SP 5 300
105. Maja Waruszewska 7 J SP 4 300
106. Maksymilian Meyer 6 B SP 10 300
107. Julian Wechterowicz 5 G SP 10 300
108. Bartosz Pepliński 8 B SP 4 295
109. Marta Staranowicz 6 F SP 12 295
110. Igor Michel 3 C SP 11 287
111. Adrian Czuba 2 B SP 5 284
112. Nikola Terenowicz 5 B SP 12 282
113. Jakub Szoska 6 B SP 12 280
114. Karolina Marchel 2 B SP 7 280
115. Jakub Szweda 5A SP 11 280
116. Jan Chełchowski 3 E gim SP 4 278
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117. Kacper Pach 8 C SSP 2 271
118. Bartosz Burdziński 7 C SP 4 265
119. Nina Stryk 1 C SP 1 265
120. Alina Manikowska 4 B SP 5 260
121. Zuzanna Balda 2A SP 4 256
122. Julia Moeller 3 F gim SP 4 256
123. Magda Oździńska 8 E SP 1 251
124. Mateusz Czaja 1 D SP 12 247
125. Oliwia Schlak 0A SP 12 246
126. Nikola Schlak 0A SP 12 246
127. Antoni Pawłowski 5 G SP 12 245
128. Zofia Jakubiak 6 C SP 12 245
129. Igor Więcko 3 B SP 10 245
130. Marta Rysmanowska 6 B SP 12 244
131. Kacper Opała 2A SP 8 242
132. Patrycja Goeck 4 B SP 8 240
133. Adrian Serafin 0A SP 12 240
134. Mikołaj Solecki 4 J SP 12 240
135. Aniela Koszałka 4A SSP 2 236
136. Marta Kołodziejczyk 1 D SP 4 228
137. Agata Chrobak 4 J SP 12 224
138. Szymon Wit 4 B SP 8 222
139. Antonina Korda 2 B SP 12 220
140. Aleksander Oszmana 4 K SP 12 220
141. Natalia Kilichowska 5 B SP 12 220
142. Joanna Pocheć 5 B SP 5 220
143. Alina Kaiser 3 D gim SP 4 215
144. Zuzanna Musalewska 8 I SP 4 212
145. Karolina Wyczyńska 6 B SP 12 211
146. Klaudia Kowalska 7 G SP 4 210
147. Monika Rosół 1 B SP 1 209
148. Julia Karlińska 4 F SP 10 207
149. Jakub Jewiarz 4 H SP 12 206
150. Weronika Lewandowska 6 F SP 12 205
151. Kornelia Pawelczyk 4 E SP 5 205
152. Agata Zakrzewska 4 B SP 12 204
153. Karol Wasiak 5A SP 12 204
154. Kacper Czajka 5 D SP 12 203
155. Natalia Maj 7 J SP 4 201
156. Michał Raczkowski 6 F SP 10 201
157. Marcel Obtułowicz 2 E SP 12 200
158. Weronika Reich 5A SP 12 200
159. Pola Justa - Tomczyk 5 F SP 12 200
160. Róża Zielińska 4 C SP 5 200
161. Szymon Podjacki 4 B SP 7 200
162. Kamil Kreja 2 B SP 7 200
163. Nadia Jaros 5 H SP 11 200
164. Konstanty Świder 3 C SP 11 200
165. Adrian Blas 5 G SP 12 199
166. Michał Rajewski 3 B SP 10 194
167. Kacper Jaworski 4 E SP 5 192
168. Mikołaj Michaś 6 F SP 12 189
169. Jakub Nahajowski 4A SP 5 188
170. Bruno Stubba 5A SP 10 187
171. Natalia Mokwa 5 J SP 12 186
172. Zuzanna Kowalczyk 4A SP 12 186
173. Julia Freitag 8 B SP 4 184
174. Zuzanna Tybus 5A SSP 2 184
175. Anna Przybyłowska 6A SP 8 183
176. Filip Magdziarz 1 D SP 12 183
177. Lena Kuchta 1 C SP 12 183

178. Kacper Oroń 7 D SP 4 183
179. Oskar Bochenek 7 D SP 10 182
180. Dorota Czarnecka 8 I SP 4 181
181. Zuzanna Deyna 6 C SP 12 181
182. Celina Górna 4A SP 7 180
183. Julia Podjacka 7 B SP 7 180
184. Sandra Lipińska 8 D SP 1 180
185. Jakub Siek 7 C SP 1 180
186. Łukasz Witerski 3 B gim SP 1 180
187. Natalia Kowalska 1A SP 12 175
188. Maksymilian Nikel 2 B SP 4 174
189. Mikołaj Górski 3A SP 8 173
190. Wiktoria Stankiewicz 8 C SSP 2 173
191. Radosław Żabiński 5 B SP 12 172
192. Igor Falgowski 5 C SP 10 171
193. Franciszek Karczewski 2 D SP 12 171
194. Patryk Sabatowski 7A SSP 2 171
195. Julia Dragun 6 B SP 12 170
196. Tomasz Kowalski 6 F SP 12 170
197. Kornelia Kurowska 8A SP 4 169
198. Eliza Stelmach 8 C SSP 2 169
199. Jan Mazurkiewicz 0 B SP 10 168
200. Karol Owsiak 3 I SP 4 167
201. Martyna Ławrynowicz 5 B SP 12 166
202. Klaudia Plewa 3 I gim SP 4 165
203. Klaudia Bambinek 4 I SP 12 164
204. Jakub Kamień 8 C SSP 2 163
205. Paweł Kwiczor 7 G SP 4 163
206. Jakub Nagórski 4A SP 10 162
207. Julia Królikowska 5 B SP 12 162
208. Jakub Roman 6 E SP 12 161
209. Wiktoria Węglerska 7 D SP 10 160
210. Florian Portjanko 5 I SP 12 160
211. Marta Nowak 5A SP 12 160
212. Olaf Piorun 2 B SP 7 160
213. Aleksandra Ciman 5 C SP 7 160
214. Ksawery Knopp 5 C SP 8 160
215. Maciej Tandecki 7 C ZSK 160
216. Michał Balda 8 C SSP 2 158
217. Szymon Ciewiertnia 7 C SP 4 158
218. Filip Gajewski 2 C SP 4 158
219. Oskar Olszak 5A SP 5 157
220. Wojciech Lica 4 G SP 10 156
221. Karol Marciński 4 F SP 12 154
222. Ilona Barwik 6 D SP 11 154
223. Zuzanna Lesińska 5A SP 5 152
224. Natalia Łucka 6 C SP 10 152
225. Jakub Staniszewski 5 D SP 8 151
226. Denis Dólny 2A SP 1 150
227. Natalia Kreja 3 E gim SP 1 150
228. Przemysław Burdziński 4A SP 12 150
229. Krystyna Lachowicz 5A SP 10 150
230. Klaudia Nabakowska 5A SP 10 150
231. Zuzanna Mieszała 5A SP 10 150
232. Adam Heldt 5 E SP 10 150
233. Olga Grund 5 E SP 10 150
234. Milena Grabarczyk 5 G SP 10 150
235. Monika Radkowska 6A SP 10 150
236. Kajetan Jankowiak 1 B SP 10 150
237. Antoni Klatt 1A SP 10 150
238. Krystian Kasper 3 C gim ZSK 150

SZKOŁY PODSTAWOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZUOS
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Ta ulica stała się przed-
miotem konkursu pla-
stycznego, który ad-

resowany był do dzieci ze 
starszych klas szkół podsta-
wowych i młodzieży. Należało 
wykonać pracę w dowolnym 
formacie i dowolnej technice 
artystycznej. 

Młodzi plastycy szkicowali 
tudzież malowali ogólne wi-
doki ulicy oraz poszczególne 
budynki, również te nieist-
niejące, jak chociażby młyn 
parowy, znajdujący się nie-
gdyś u zbiegu ulic: Sambora 
i obecnej Wyszyńskiego. Ko-
rzystali ze źródeł historycz-
nych, albumów Józefa Go-
lickiego, archiwalnych zdjęć 
i pocztówek zgromadzonych 

Kiedyś w Tczewie,  
na Dworcowej

Niegdyś była jedną z najważ-
niejszych i najokazalszych 

ulic w Tczewie – przed-
wojenna Dworcowa, czyli 

obecna Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. To przy niej 

zlokalizowany jest najstarszy 
zabytek naszego miasta – 

Fara świętego Krzyża czy też 
przepiękna siedziba Centrum 

Kultury i Sztuki. 

w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Efekty ich pracy oraz 
zdolności plastyczne oceniało 
jury w składzie: artysta-ma-
larz, światowej sławy surre-
alista Jarosław Kukowski 
– przewodniczący komi-
sji oraz pracownicy Fabryki 
Sztuk: Kamila Gillmeister 
– główny specjalista ds. wy-
stawienniczych i warsztatów 
artystycznych i Angelika Ja-
gielska – grafik, specjalista 
ds. promocji. 

Zgodnie z regulaminem, 
przewidziano kilka katego-
rii wiekowych. Wyróżnie-
nia otrzymały: Maria Fry-
ca ,  Weronika Barnaś , 
Zofia Peplińska i Wikto-
ria Piotrzkowska. Z kolei 

laureatami konkursu pla-
stycznego „Kiedyś w Tcze-
wie, na Dworcowej” zostali: 
Agata Różycka, Zuzan-
na Sawczak  i  Sz y mon 
Kokoć. Osoby nagrodzone i 
wyróżnione na co dzień do-
skonalą swój talent w Cen-
trum Kultury i Sztuki pod 
cz ujny m ok iem Joa nny 
Czarneckiej. 

Wręczenie nagród nastąpi-
ło 14 czerwca podczas Święta 
Ulicy, zorganizowanego przez 
Forum Inicjatyw Społecz-
nych. Konkurs stanowił za-
powiedź wystawy, która nie-
bawem pojawi się na Starym 
Mieście, a jej tytuł brzmi: Na-
sze miasto – twoja ulica Stefa-
na Kard. Wyszyńskiego.

PRACE NAGRODZONE  
W KONKURSIE  
FABRYKI SZTUK
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Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki pogra-
tulował zawodnikom 

wyników i wręczył sportowe 
upominki. 
Zawodnicy mieli do pokona-
nia nie tylko rywali, ale do-
kuczliwy upał. 
Zawodniczki MKS Sambor 
wywalczyły złoty medal w Mi-
strzostwach Polski w Plażowej 

Złoto i srebro dla tczewskich 
sportowców

Piłce Ręcznej. Zawody odby-
wały się w Szczecinie, od 7 do 
9 czerwca.

W skład zwycięskiej druży-
ny MKS Sambor, trenowanej 
przez Roberta Karnow-
skiego, wchodziły: Julia Ki-
watrowska, Julia Bieliń-
ska, Laura Maury, Hanna 
Arendt, Wiktoria Lis, 
Kamila Brejska, Oliwia 

Konkolewska, Wiktoria 
Nobis, Martyna Kowal-
ska, Nikola Wenta, Nata-
lia Mocarska.

Kilka dni później – od 10 do 
12 czerwca szóstoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 11  
w Tczewie wzięli udział w 
Ogólnopolskim Finale Igrzysk 
Dzieci w czwórboju lekko-
atletycznym, który odbył się 

Koncerty, food trucki, psie sztafety 
- weekend pełen wrażeń

w Ostródzie. Chłopcy zdobyli 
srebrny medal.

W skład drużyny wchodzili: Da-
wid Szlosecki, Mateusz Ja-
kubiak, Maksymilian Do-
ria-Dernałowicz, Szymon 
Czechanowski, Igor Kalkow-
ski, Tymon Porębski, Tomasz 
Kunowski . Trenerką drużyny 
jest Katarzyna Karnowska.

M.M.

Czerwiec to miesiąc 
sukcesów tczewskich 
piłkarek ręcznych oraz 
młodych lekkoatletów.

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Na kolejny w tym roku 
rodzinny festyn za-
prosił tczewian prezy-

dent Tczewa Mirosław Po-
błocki. Piątkowe popołudnie 
to przede wszystkim atrak-
cje dla najmłodszych. Dzię-
ki Jacentemu z Ordowa, 
jego rycerzom i dwórkom, 
dzieci mogły się nauczyć ry-
cerskiego rzemiosła, poznać 

średniowieczne zw yczaje  
i sposoby walki, a nawet za-
mienić się w skrybę.

Dzieciaki szalały na dmu-
chańcach, trampolinie i w 
„strefie malucha”. Jak zwykle 
nie brakowało chętnych do 
malowania buziek i zaplata-
nia kolorowych warkoczyków. 
Na scenie wystąpił Jakub 

Freda interpretując utwo-
ry Zbigniewa Wodeckiego, po 
nim dobrze znana i popular-
na Kociewsko-Kaszubska 
Orkiestra Dęta Torpe-
da wraz z zespołem folklo-
rystycznym „Frantówka”. 
Gwiazdą wieczoru był Mi-
chał Milowicz z zespołem 
„Chłopaki nie płacą”. W lipcu 
artysta wraz z ekipą filmową 

przyjedzie do Tczewa, aby re-
alizować sceny do komedii.

Na zgłodniałych czekały food 
trucki oferując potrawy z róż-
nych stron świata.

W sobotę i niedzielę na bulwa-
rze trwał trzeci  już flyball, czyli 
zawody psich sztafet. Z całej Pol-
skie przyjechało ok. 70 psich za-
wodników i ok. 100 opiekunów.

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Posłuchać muzyki, pokibi-
cować psim zawodnikom, 

zaspokoić głód, poszaleć  
z dziećmi można było od  

14 do 16 czerwca na Bulwa-
rze Nadwiślańskim.
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Urząd Miejski w Tczewie – Biuro Rzecznika Prasowego
pl. Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 77-59-490/322/320
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