
INWESTYCJE DROGOWE IDĄ PEŁNĄ PARĄ. PO ZAKOŃCZENIU PRZEBUDOWY UKŁADU DROGOWEGO 
NA ZATORZU, ODDANA DO UŻYTKU ZOSTAŁA ULICA RETMAŃSKA ŁĄCZĄCA TO OSIEDLE Z OSIEDLEM 
STASZICA. BLISKO 50 NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH POJAWIŁO SIĘ NA STARYM MIEŚCIE, 
DZIĘKI NOWEMU PARKINGOWI PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO. PRACE DROGOWE TRWAJĄ PRZY UL. 
STOCZNIOWCÓW, ZYGMUNTA STAREGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, A TAKŻE PRZY BUDOWIE ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. ŻWIRKI. WKRÓTCE CZEKA NAS REMONT UL. CEGLARSKIEJ.

NOWY PARKING, NOWE ULICE
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IE PREZYDENT MIASTA TCZEWA

Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 354
poblocki@um.tczew.pl

Prezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. GOSPODARCZYCH

Adam Burczyk
tel. 58 77 59 308
burczyk@um.tczew.pl

Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 14.00-15.30.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 
DS. SPOŁECZNYCH
Adam Urban
tel. 58 77 59 306
urban@um.tczew.pl
Wiceprezydent przyjmuje interesantów 
w czwartki w godz. 15.00-16.30.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook.com/miasto.tczew.official/

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

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący)
Adam Urban
Damian Piskorski 
Józef Cichon
Roman Kucharski

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

REDAKCJA
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. 58 77 59 320, 58 77 59 490
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a Wersja elektroniczna biuletynu 
dostępna jest na stronie internetowej: 
wrotatczewa.pl/k/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 6 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE 
Małgorzata Mykowska

AKTUALNOŚCI

Ekologia22-23

Seniorzy świętowali jubileusze małżeńskie15

18 Historia

Samorząd4-5

Piknik militarny na bulwarze12-13

6-7 Inwestycje

Edukacja8

Dofinansowanie dla lokali mieszkalnych19

16-17 Wirtualna wyprawa w przeszłość  
ze Skarbnicą

Imprezy Fabryki Sztuk we wrześniu21

9 Społeczeństwo

Edukacja14

10 W Tczewie świętowała pomorska policja 

20 Tydzień Mobilności Aktywnej

11 Budżet Obywatelski 2023

Dołącz do prezydenta w drodze do pracy

R ozmowa z prezydentem o po-
ranku, połączona ze wspól-

nym spacerem – dlaczego nie?

Mirosław Pobłocki, prezy-
dent Tczewa, przyjmuje in-
teresantów w każdy czwartek  
o godz. 15.00 w swoim gabine-
cie, ale atmosfera urzędu dla 
niektórych jest zbyt oficjalna. 

Dlatego prezydent zaprasza, 
aby do niego dołączyć w dro-
dze do pracy, a przy okazji po-
rozmawiać na dowolny temat. 

Prezydenta można spotkać  
w każdy czwartek ok. godz. 7.30 
na trasie pomiędzy skrzyżowa-
niem ul. Bałdowskiej z Nowo-
wiejską a Urzędem Miejskim.

Uczniowie rozpoczną naukę  
w rozbudowanej „dwójce”

J uż we wrześniu uczniowie 
Sportowej Szkoły Podsta-

wowej nr 2 przy ul. Gdańskiej 
uczyć się będą w dobudowa-
nym segmencie. 

W sierpniu trwały prace zwią-
zane głownie z wyposażaniem 
dwukondygnacyjnego dobudo-
wanego obiektu oraz porządko-
waniem terenu. Wewnątrz bu-
dynku montowane było wyposa-
żenie m.in. łazienek, trwało me-
blowanie sal lekcyjnych, a prace 
na zewnątrz to głównie porząd-

kowanie i utwardzanie terenu, 
budowa ogrodzenia, nasadze-
nia drzew. Na parterze oraz na 
piętrze budynku zlokalizowane 
są po trzy klasy szkolne oraz wę-
zły sanitarne i klatka schodowa.

Dzięki dobudowywanemu seg-
mentowi, cała szkoła pomieści 
się w jednym obiekcie. Koszt 
zadania to ok. 3 mln zł, z tego 
ok. 1 mln zł to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Małgorzata Mykowska

Fo
t. S

ylw
ia 

Ba
lda



3BIULETYN INFORMACYJNY 
SAMORZĄDU MIASTA TCZEWAAKTUALNOŚCI

Podczas spotkania na Bulwa-
rze Nadwiślańskim – z prezy-
dentem Mirosławem Pobłoc-
kim, mieszkańcami i dzien-
nikarzami, premier przypo-
mniał, że w ostatnim czasie 
miasto Tczew otrzymało z rzą-
dowych funduszy 25 mln zł 

na rozbudowę basenu, a staro-
stwo – ponad 60 mln zł na re-
mont Mostu Tczewskiego. Za-
deklarował też pomoc w na-
stępnym etapach odbudowy 
zabytku. Jak podkreślił gość, 
Most Tczewski to wyjątkowy 
obiekt, perła inżynierii, daw-
niej najdłuższy most w Euro-
pie. Uznał, że most to symbol 
połączenia dwóch brzegów, 
także w kontekście sporów po-
litycznych. Premier zwiedził 
Bulwar Nadwiślański, a także 
stadion lekkoatletyczny przy 
ul. Bałdowskiej. Był pod wra-
żeniem rozwoju miasta i na-
szych inwestycji.

2 mln zł na rewitalizację parku na Piotrowie

Wizyta premiera w Tczewie

Fo
t. M

ałg
or

za
ta 

My
ko

ws
ka

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska

2 lipca w Tczewie gościł 
premier Mateusz Morawiecki. 

Tczew otrzyma 2 mln zł 
w III edycji Rządowe-
go Programu Inwesty-

cji Strategicznych – realiza-
cję projektu "Zielony Tczew – 
rewitalizacja parku na terenie 
dawnego folwarku Piotrowo".

Ta edycja Polskiego Ładu skie-
rowana była do gmin i powia-
tów, w których funkcjonowa-
ły PGR-y. W tym rozdaniu 
złożyliśmy również wniosek 
o 5 mln zł na przebudowę ul. 
Czatkowskiej, który nie został 
uwzględniony.

 – Inwestycja na Os. Bajko-
wym polega na zagospodaro-
waniu terenu dawnego folwar-
ku na funkcję parkową oraz re-
kreacyjno – wypoczynkową – 
tłumaczy Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa. – Inwesty-
cją zostanie objęty teren o po-
wierzchni około 1,2 ha u zbie-
gu ulic Piotrowo, Christia-
na Andersena i Kubusia Pu-
chatka. Na przeznaczonym 
do rewitalizacji terenie pla-
nujemy wprowadzenie urzą-
dzeń zabawowych dla dzieci, 
altan, stojaków na rowery, le-

żaków miejskich, ławek, ławo-
-stołów oraz koszy na śmieci. 
Będą nowe ciągi komunika-
cyjne i oczywiście nasadzenia 
drzew, krzewów, traw ozdob-
nych oraz bylin. Teren zosta-
nie ponadto doświetlony lam-
pami parkowymi.

Zgodnie z warunkami Polskiego 
Ładu, w ciągu 9 miesięcy nale-
ży ogłosić przetarg na realizację 
tego zadania, ale zanim to nastą-

pi, musi zostać wykonana doku-
mentacja projektowa.

Ponadto w tym roku planowa-
ny jest przetarg na sprzedaż 
nieruchomości przy ul. Pio-
trowo 4 o pow. 0,2 ha, zabu-
dowanej zabytkowym dwor-
kiem o powierzchni użytkowej 
454,52 m2. Zgodnie z Miejsco-
wym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, nierucho-
mość może być przeznaczona 

pod usługi nieuciążliwe, w tym 
browar.

W ramach wcześniejszych 
edycji Polskiego Ładu, Tczew 
otrzymał dofinansowanie 
na trwające obecnie inwesty-
cje drogowe: przebudowę ul. 
Zygmunta Starego (5 mln zł) 
oraz II etap przebudowy ul. 
Stoczniowców (2850 tys. zł), 
a także 25 mln zł na rozbudo-
wę basenu.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska
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SAMORZĄD

P rezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki serdecznie zapra-

sza na uroczystości upamięt-
niające 83. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.

Godz. 14.20 – zbiórka przy 
I LO im. M. Skłodowskiej  
– Curie, ul. Szkoły Morskiej 1
›› przemarsz uczestników 

pod obelisk na Skwerze 
Bohaterów Szymankowa

Godz. 15.00 – uroczystości 
przed obeliskiem na Skwerze 
Bohaterów Szymankowa
›› hymn państwowy
›› powitanie gości
›› wystąpienia okolicznościowe
›› modlitwa za poległych
›› Apel poległych, salwa 

honorowa
›› „światło Pokoju”
›› zakończenie uroczystości

Godz. 16.00 – Piknik histo-
ryczno-militarny na Bulwa-
rze Nadwiślańskim

1 sierpnia, w 78. roczni-
cę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, 

pod obeliskiem bitew II woj-
ny światowej odbyły się uro-
czystości upamiętniające 
bohaterów Warszawy.

W hołdzie powstańcom – 
o godz. 17.00 w Tczewie za-
brzmiały syreny alarmowe. 
Do dźwięku syren dołączy-
ły klaksony samochodów.

W imieniu mieszkańców 
naszego miasta i powiatu 
tczewskiego kwiaty złoży-
li prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Zenon 
Drewa oraz starosta Miro-

30 czerwca zmarł Kazimierz 
Zimny, wybitny sporto-

wiec, medalista olimpijski, 
Honorowy Obywatela Miasta 
Tczewa.

Tczew był jego rodzinnym 
miastem, to tutaj, na stadio-
nie przy ul. Bałdowskiej za-
częła się jego sportowa karie-
ra. W roku 1960 na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rzymie wy-
walczył brązowy medal w bie-
gu na 5 tys. m. Był także zło-
tym medalistą Mistrzostw Pol-
ski i Europy. 

Kilka lat temu przekazał nasze-
mu miastu swoje sportowe pa-
miątki, które można obejrzeć 
w Fabryce Sztuk. Miał 87 lat.

Uroczystości pogrzebowe od-
były się na Cmentarzu Łosto-
wickim w Gdańsku. Uczest-

Kwiaty i znicze w hołdzie 
powstańcom

sław Augustyn. W tczew-
skich uroczystościach uczest-
niczył senator Ryszard Świl-
ski. Hołd powstańcom złoży-
li też przedstawiciele służb 
mundurowych – komendan-
ci Komendy Powiatowej Poli-
cji – insp. Marcin Malinow-
ski oraz Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej – st. 
Bryg. Andrzej Mróz, Jaro-
sław Stachowicz reprezen-
tujący Straż Miejską, a także 
kombatanci, przedstawiciele 
instytucji i organizacji poza-
rządowych, harcerze, miesz-
kańcy Tczewa. Znicz zapalo-
no także na grobie powstań-
ca – tczewianina Mieczysła-
wa Polewicza.

Wydarzenia historyczne przy-
pomniał Krzysztof Korda, 
historyk, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, radny 
powiatu tczewskiego. Powsta-
nie Warszawskie wybuchło 1 
sierpnia 1944 r. Zorganizo-
wała je Armia Krajowa, naj-
większa w Europie armia pod-
ziemna. Do walki stanęło ok. 
50 tys. żołnierzy Armii Kra-
jowej dysponujących 6 tysią-
cami sztuk broni palnej i za-
pasem amunicji na kilka dni. 
Ich atutem było zaskoczenie 
i wola walki, ale to nie wystar-
czyło. Naprzeciwko mieli 20 
tys. dobrze uzbrojonych żoł-
nierzy i policjantów niemiec-
kich. W mieście przebywali też 
żołnierze hitlerowscy kierowa-
ni na front. Powstanie plano-
wano na 2-3 dni. Po 63 dniach 
bohaterscy żołnierze Warsza-
wy poddali się. Zginęło ok. 
20 tysięcy żołnierzy AK oraz 
ćwierć miliona ludności cywil-
nej. 650 tys. mieszkańców zo-
stało wypędzonych ze zrujno-
wanej Warszawy, część z nich 
trafiło do obozów koncentra-
cyjnych lub na przymusowe 
roboty do Niemiec. Warsza-
wa żegnała ich morzem ruin.

Organizatorem uroczystości 
był Prezydent Miasta Tczewa.

Małgorzata Mykowska
Na grobie powstańca i tczewianina - Mieczysława Polewicza, jak co roku, 
zapłonął znicz

Kwiaty pod obeliskiem złożyli m.in. tczewscy harcerze
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Odszedł Kazimierz 
Zimny

1 września 2022 r.
83. rocznica wybuchu  
II wojny światowej
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Votum zaufania i jed-
nogłośne absoluto-
rium z wykonania 

budżetu miasta za 2021 r. 
otrzymał prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki pod-
czas sesji Rady Miejskiej 30 
czerwca br.

Radni zapoznali się z Ra-
portem o stanie miasta, po 
czym nastąpiło głosowanie. 
Za votum zaufania głosowa-
ło 19 radnych, 3 było prze-
ciwnych (Łukasz Brządkow-
ski, Marcin Kussowski i Mi-
chał Cisielski z klubu Tczew 
od Nowa).

Regionalna Izba Obrachun-
kowej zaopiniowała pozy-
tywnie wykonanie budżetu 
miasta za 2021 rok. O udzie-
lenie absolutorium wnio-
skowała też Komisja Rewi-
zyjna, o czym poinformo-
wał jej przewodniczący Ro-
man Kucharski.

Uchwałę w sprawie udzie-
lenia prezydentowi miasta 
absolutorium z wykonania 
budżetu za 2021 rok radni 
przyjęli jednogłośnie. 

– Dziękuję za votum zaufa-
nia i jednogłośne absoluto-
rium za 2021 rok. Budżet to 
nasze wspólne dzieło. Dzię-
kuję radnym, że byli konse-
kwentni w tworzeniu budże-
tu i jego realizacji. To wspól-
ny sukces, który przekłada 

się na rozwój naszego mia-
sta – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki.

W 2021 r. dochody budże-
tu miasta wynosiły 345 mln 
zł, wydatki: 340 mln zł. Nad-
wyżka budżetowa osiągnę-
ła ponad 5 mln zł. W ciągu 
roku było 9 korekt budżetu. 
Na inwestycje przeznaczono 
ponad 43 mln zł.

Najważniejsze zadania inwe-
stycyjne ubiegłego roku to:
›› stadion lekkoatletyczny 

(II etap),
›› remont ul. Stoczniow-

ców (I etap),
›› sygnalizacja świetlna 

akomodacyjna – ul. W. 
Polskiego, Grunwaldz-
ka, Sobieskiego,

›› budowa Centrum 
Wspierania Rodziny  
– ul. Podgórna 8,

›› skwer rekreacyjny – ul. 
Bora-Komorowskiego,

›› zagospodarowanie wód 
opadowych i budowa 
zbiornika retencyjnego 
na terenie byłej jednost-
ki – przy ul. Tczewskich 
Saperów,

›› inwestycje oświetlenio-
we – m.in. ul. Wąska  
i Ogrodowa,  
al. Kociewska.

Zadania kontynuowane  
w 2022 r.:
›› rozbudowa SSP 2, 
›› remont budynku  

Miejskiej Biblioteki  
Publicznej przy  
ul. J. Dąbrowskiego,

›› przebudowa ukła-
du drogowego na os. 
Zatorze.

Małgorzata Mykowska

Podczas czerwcowej se-
sji Czesław Roczyń-
ski złożył ślubowanie 

i objął mandat radnego po 
zmarłym w kwietniu br. Ry-
szardzie Bruckim.

Nie jest to jego debiut jako 
samorządowca – pełnił już 
funkcję radnego podczas 

"Pro Domo Trsoviensi" 
Zgłoś kandydata

DO  30 
wrze-

śnia na ręce 
przewod-
niczącego 
Rady Miej-
skiej można 
kierować wnioski o przyznanie 
Medalu „Pro Domo Trsovien-
si”. Jest to wyróżnienie przy-
znawane przez Radę Miejską 
za znaczące zasługi dla Tcze-
wa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za 
działalność naukową, gospo-
darczą, społeczną, kultural-
ną i sportową oraz inne osią-
gnięcia promocyjne, przyda-
jące miastu splendoru lub wy-
raźne korzyści mieszkańcom. 
Może być przyznawany miesz-
kańcom miasta oraz osobom 
spoza Tczewa.

Kandydatów do wyróżnie-
nia zgłaszają instytucje, orga-
nizacje, zakłady pracy i inne 
formalnoprawne zbiorowo-
ści oraz grupy składające się 
z co najmniej 30 mieszkań-
ców Tczewa. 

Do wniosku należy dołączyć 
szczegółowe uzasadnienie. Zło-
żone wnioski trafiają do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, 
który konsultuje wnioski z ze-
społem złożonym z przewodni-
czących klubów radnych. Pozy-
tywnie zaopiniowane wnioski 
kierowane są do komisji mery-
torycznej przedmiotu działal-
ności kandydata. Wnioski po-
zytywnie zaopiniowane przez 
komisję merytoryczną, kie-
rowane są do Kapituły Meda-
lu „Pro Domo Trsoviensi”. W 
przypadku pozytywnej decy-
zji, przygotowywany jest pro-
jekt uchwały, który następnie 
trafia pod obrady Rady Miej-
skiej. W danym roku kalenda-
rzowym mogą być nadanie nie 
więcej niż 3 medale, chyba że 
istnieją szczególnie ku temu 
powody.

Dniem wręczenia medalu jest 
Dzień Tczewa, przypadający 
30 stycznia.

Votum zaufania i absolutorium 
dla prezydenta Tczewa

Czesław Roczyński dołączył 
do tczewskich radnych

trzech kadencji – od 2006 
do 2018 roku.

Cz. Roczyński od lat jest 
związany z tczewskim szkol-
nictwem, obecnie jest dyrek-
torem Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. kmdra An-
toniego Garnuszewskiego 
w Tczewie.
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INWESTYCJE

Ul. Zygmunta Starego 
na osiedlu Prątnica

Wartość zadania to 6,1 mln zł. 
Inwestycja jest dofinansowa-
ne w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Strategicz-
nych, w wysokości 5 mln zł. 
Wykonawcą robót jest firma 
B&W Usługi Ogólnobudowla-
ne z Pruszcza Gd. Termin za-
kończenia prac – listopad br.

Zakres inwestycji to przebu-
dowa ul. Zygmunta Starego 
(blisko 400 m), fragmentu ul. 
Królowej Marysieńki (46 m), 
przebudowa ścieżki rowero-
wej w obrębie drogi wojewódz-
kiej 224, remont nawierzch-
ni odcinka ul. Stefana Batore-
go (ok 58 m), a także budowa 
lub przebudowa sieci kanaliza-
cji deszczowej, sanitarnej, wo-
dociągowej, elektroenergetycz-
nej, a także montaż oświetle-
nia drogowego.

Ul. Królowej Jadwigi
Pod koniec lipca rozpoczęła się 
przebudowa ul. Królowej Ja-
dwigi na Starym Mieście. Zada-
nie obejmuje przebudowę uli-
cy (ok. 140 m) wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną, 
remontem sieci wodociągowej, 
budową kanalizacji deszczowej, 
montażem oświetlenia uliczne-
go. Będzie też 19 miejsc posto-
jowych. Wykonawcą zadania 
jest firma Roka Budownictwo 
ze Starogardu Gd.

Przebudowa potrwa do końca 
listopada br., jej koszt to po-
nad 2,6 mln zł.

Inwestycja jest realizowana 
w ramach projektu „Miasto 
od-nowa – rewitalizacja Stare-
go Miasta i Zatorza w Tczewie” 
dofinansowanego z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskie-
go na lata 2014 – 2020.

Ul. Stoczniowców
Do końca września potrwa 
przebudowa ul. Stoczniowców. 
To drugi etap zadania – na od-
cinku ok. 500 m (pierwszy zre-
alizowaliśmy w 2021 r.).

Wykonawcą robót jest ROKA 
Budownictwo ze Starogardu 
Gd. Prace potrwają do koń-
ca września. Koszt zadania to 
4 mln zł, z czego 2 850 tys. zł 
pochodzi z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Strategicznych.

Obecnie trwają prace zwią-
zane z budową i przebudową 
sieci i urządzeń infrastruktu-
ry wodno-kanalizacyjnej, pra-
ce związane z wykonaniem za-
silania elektrycznego oświetle-

nia drogowego, a także pra-
ce związane z wykonaniem 
warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni jezdni i chodników. 
Zaawansowanie wykonania ca-
łości prac budowlanych sza-
cuje się na ponad 65 procent.

Ścieżka rowerowa  
wzdłuż ul. Żwirki

Nowa ścieżka rowerowa po-
wstaje na odcinku ok. 500 m, 
od ul. Armii Krajowej do al. 
Kociewskiej. Jest to fragment 
potrzebny, aby istniejąca sieć 
ścieżek rowerowych była bar-
dziej spójna. Budowa potrwa 
do końca października.

Przetarg wygrała firma Roka 
Budownictwo ze Starogardu 
Gd., która wykonuje zadanie 
za 670 tys. zł. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Strategicznych.

Wszystkie wymienione inwe-
stycje, z ramienia Gminy Miej-
skiej Tczew, prowadzi Zakład 
Usług Komunalnych.

Małgorzata Mykowska

Inwestycje drogowe idą pełną parą

Remontowana ul. Królowej Jadwigi

Trwa sezon na inwestycje 
drogowe. Zakład Usług 

Komunalnych – Miejski Za-
rząd Dróg realizuje obecnie 
przebudowy ulic Zygmunta 
Starego, Królowej Jadwigi, 

Stoczniowców oraz 
budowę ścieżki rowerowej 

przy ul. Żwirki. 

Prace przy ul. Zygmunta Starego 
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Nowy parking na Starym Mieście

Dzięki tej inwestycji na Starym 
Mieście przybyło 47 miejsc po-
stojowych Wjazd na parking 
jest ograniczony – mogą z nie-
go korzystać samochody osobo-
we (do 2,5 tony). Parking jest 
oświetlony i monitorowany. 

Inwestycja na Retmańskiej zakończona
Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

Nowy trakt ma 740 m. Zada-
nie objęło również budowę sie-
ci kanalizacji deszczowej, prze-
stawienie i naprawę ogrodze-
nia od strony ogródków dział-
kowych, wykonanie utwar-
dzenia terenu z przeznacze-
niem na miejsca postojowe, 
montaż 14 latarni z oprawa-
mi ledowymi. Koszt zadania 
to ponad 1,5 mln zł. Na zlece-
nia miasta, inwestycję wyko-
nała firma Artel z Knybawy. 
Był to II etap inwestycji przy 
ul. Retmańskiej, poprzedni był 

Zakończona została budowa 
ciągu pieszo-jezdnego  

przy ul. Retmańskiej, który 
łączy Osiedle Staszica  

z Zatorzem i dalej z węzłem 
transportowym. 

realizowany w 2019 r. Wów-
czas wykonano ciąg pieszo-ro-
werowy o długości ok. 70 m, 
od strony Kanału Młyńskiego 
i część oświetlenia wzdłuż bu-
dynków mieszkalnych.

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

Zadanie wykonała firma B&W 
z Pruszcza Gdańskiego. Z ra-
mienia miasta, inwestycję 
nadzorował Zakład Usług Ko-
munalnych – Miejski Zarząd 
Dróg. Koszt zadania to 1,6 
mln zł.

Końca dobiegły prace budowlane na parkingu  
przy ul. Ks. Ściegiennego, od początku sierpnia jest on otwarty  

dla zmotoryzowanych.
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25 SIERPNIA, GODZ. 10.00 
URZĄD MIEJSKI, 

UL. 30 STYCZNIA 1

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Otwarcie sesji i powita-
nie gości.

2. Sprawdzenie obecności 
radnych.

3. Przedstawienie propo-
nowanego porządku ob-
rad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Miejskiej w Tczewie 
z dnia 30 czerwca 2022 r.

5. Informacja z działalności 
Prezydenta Miasta Tcze-
wa za m-c lipiec i sierpień 
2022 r.

6. Informacja z interpe-
lacji zgłoszonych przez 
radnych w okresie od 30 
czerwca do 24 sierpnia 
2022 r.

CZĘŚĆ DRUGA

7. Informacja z realiza-
cji interpelacji radnych 
za I półrocze 2022 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gmi-
nie w roku szkolnym 
2022/2023,

8.2. zasad udzielania i rozmia-
ru obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczy-
cielom, którym powierzo-
no stanowiska kierowni-
cze, przyznawania zwol-
nień od obowiązku reali-
zacji tygodniowego wy-
miaru godzin zajęć, okre-
ślenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć niektórych na-
uczycieli szkół niewymie-
nionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela 
w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gmi-
nę Miejską Tczew,

8.3. uchwalenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowa-
nia przestrzennego mia-
sta Tczewa,

8.4. u c h y l a j ą c a  w  c z ę ś c i 
uchwałę w sprawie przy-
znania dzierżawcy nieru-
chomości gruntowej po-
łożonej w Tczewie przy 
ul. Piotrowo 4, zabudo-
wanej budynkiem handlo-
wo-usługowym, stanowią-
cej własność Gminy Miej-
skiej Tczew, pierwszeń-
stwo w jej nabyciu,

8.5. u c h y l a j ą c a  u c h w a ł ę 
w sprawie wyrażenia zgo-
dy na oddanie w użytko-
wanie wieczyste w drodze 
przetargu nieruchomo-
ści niezabudowanej, sta-

nowiącej własność Gminy 
Miejskiej Tczew, z prze-
znaczeniem na cele usługo-
we oraz uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości, odda-
nej w użytkowanie wie-
czyste, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej 
Tczew, na rzecz użytkow-
nika wieczystego,

8.6. nadania nazwy skwerowi,
8.7. zmieniająca uchwałę 

w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Po-
wiatu Tczewskiego,

8.8. zmian w budżecie miasta 
Tczewa na 2022 rok,

8.9. zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej miasta 
Tczewa na lata 2022-2034,

9. Zgłaszanie interpelacji, 
zapytań i wniosków.

10. Wolne wnioski, informacje 
oraz oświadczenia (podzię-
kowania, życzenia itp.).

Tczew w Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa

XLVII sesja Rady Miejskiej w Tczewie

Wydział Edukacji UM
tel. 58 77 59 370

Gmina Miejska Tczew 
pozyskała środki finan-
sowe w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa 
na dofinansowanie zakupu 
książek będących nowościa-
mi wydawniczymi i niebędą-
cych podręcznikami, nowych 
elementów wyposażenia do 
bibliotek szkolnych oraz re-
alizację działań promujących 
czytelnictwo w ramach „Na-
rodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0.” – prio-
rytet 3. 

Program finansowany jest 
w osiemdziesięciu procentach 
ze środków budżetu państwa, 
przy dwudziestu procentach 
wkładu własnego organów 
prowadzących. Wnioski wyżej 
wymienionych szkół opiewa-
ły na kwotę 90 000 zł, z czego 
72 000 zł to kwota dofinanso-
wania z budżetu państwa (co 
stanowi osiemdziesiąt pro-
cent), natomiast 18 000 zł to 
wkład własny Gminy Miej-
skiej Tczew (co stanowi dwa-
dzieścia procent). 

Celem programu jest za-
kup nowości wydawniczych 
oraz elementów wyposaże-
nia do bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych. 

DOFINANSOWANIE OTRZYMAŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY: 
›› Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie w wysokości 12 000 zł, 
›› Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie w wysokości 12 000 zł, 
›› Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie w wysokości 12 000 zł, 
›› Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Tczewie w wysokości 12 000 zł, 
›› Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie w wysokości 12 000 zł, 
›› Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie w wysokości 12 000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.- Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości 
wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA 

72 000 zł 90 000 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 
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Małgorzata Mykowska

SPOŁECZEŃSTWO

W lipcu Tczew odwie-
dził honorowy oby-
watel naszego mia-

sta, światowej sławy tenor – 
prof. Ryszard Karczykowski 
wraz z żoną Elżbietą. 

Prof. Ryszard Karczykowski nie 
mógł odmówić sobie zwiedze-
nia zrewitalizowanej dzielnicy 
Zatorze, gdzie spędził dzieciń-
stwo i lata szkolne. Krótki spa-
cer w towarzystwie m.in. prezy-
denta Mirosława Pobłockie-
go rozpoczął się od tablicy po-
święconej wybitnemu tenorowi, 
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Turniej z cyklu Grand Prix 
Polski w Molkky i Dzień 
Otwarty stadionu lekko-

atletycznego przy ul. Bałdowskiej 
odbyły się 16 lipca w Tczewie.

W rozgrywkach w fińskie krę-
gle wzięli udział zawodnicy z 
całej Polski. Oprócz miejsco-
wych graczy z Tczewa gościli-
śmy między innymi graczy ze 
Sztumu, Susza, Gdańska, Gdy-
ni, Warszawy, Puszczykowa, 
Poznania, Szczecina, Bojano-
wa, Leszna, Jeleniej Góry, Gry-
fowa Śląskiego, Bielska Białej.

Mölkky i dzień otwarty stadionu
Martyna Link 96 osób stanęło na 32 torach 

przygotowanych na boisku przy 
ul. Bałdowskiej. Zwycięzcą tur-
nieju został Bartłomiej Henkel-
mann ze Szczecina, Makary Pi-
wiński z Jeleniej Góry zakończył 
turniej jako najlepszy zawodnik 
kategorii Junior. Najlepszy za-
wodnik z Tczewa, Mariusz Kor-
decki, zajął 15. miejsce.

Atrakcje dla najmłodszych 
przygotowało Tczewskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji. Na 
dzieci czekały konkurencje 
sportowe z atrakcyjnymi na-
grodami, zumba, dmuchaniec 
oraz kolorowe tatuaże.

Prof. Karczykowski na odnowionym Zatorzu
który w dzieciństwie mieszkał 
przy ul. Kruczej. Profesor nie 
krył wzruszenia i bardzo ciepło 
wyrażał się o naszym mieście  
i inwestycjach.

Krótka wizyta prof. Karczykow-
skiego była też okazją do roz-
mowy na temat przyszłorocz-
nego koncertu, podobnego do 
wydarzenia które odbyło się 
w czerwcu na Bulwarze Nad-
wiślańskim, z udziałem pod-
opiecznych tenora. I tym ra-
zem ma to być połączenie kla-
sycznego, ale jednocześnie lek-
kiego repertuaru musicalowo-
-operetkowego z pięknymi nad-
wiślańskimi plenerami. Fo
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Tczewska Harcerska Or-
kiestra Dęta w lipcu sta-
cjonowała w swojej let-

niej bazie – w Olpuchu. Jak 
co roku, harcerze wypoczy-
wali i ćwiczyli nowy repertu-
ar pod kierunkiem dyrygent-
ki Magdaleny Kubickiej-Net-
ki i jak co roku odwiedził ich 
prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki. 

Humory dopisywały, ape-
tyty również. Bardzo przy-
dał się namiot, który prezy-
dent Tczewa przekazał or-
kiestrantom zanim rozpo-
częli obóz. 

W tym roku Harcerska Or-
kiestra Dęta świętuje 75-le-
cie działalności,  na pew-
no więc wkrótce usłyszymy 
młodych muzyków w nowych 
wykonaniach.

Harcerze odpoczywali w Olpuchu
Małgorzata Mykowska
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Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Mykowska

BEZPIECZEŃSTWO

Straż Miejska w lipcu

W lipcu tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 837 inter-

wencji, w tym 343 zgłoszone 
przez mieszkańców i przed-
stawicieli instytucji, 494 – po-
zostałe, w tym zgłoszone przez 
dyżurnych Komendy Powia-
towej Policji w Tczewie i in-
terwencje własne strażników.

›› Dzielnicowi strażnicy 
miejscy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Bajko-
wym podjęli 32 interwen-
cje własne oraz 26 zleconych 
(przez administracje i miesz-
kańców osiedli, dyżurnych 
SM), nałożyli 9 mandatów 
karnych na łączną kwotę 550 
zł, wystawili 13 wezwań dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych, 16 osób pouczyli.

Na Os. Garnuszewskiego i Za-
torzu dzielnicowi podjęli 55 
interwencji własnych oraz 57 
zleconych, nałożyli 9 manda-
tów karnych na łączną kwotę 
650 zł, wystawili 12 wezwań 
dla sprawców wykroczeń dro-
gowych, 15 osób pouczyli.

Na Starym Mieście i Czyży-
kowie dzielnicowi podjęli 93 
interwencje własne oraz 153 
zlecone, nałożyli 4 mandaty 
karne na łącznie 350 zł, wy-
stawili 12 wezwań dla spraw-
ców wykroczeń drogowych, 
14 osób pouczyli.

››  Doprowadzono do usu-
nięcia dwóch długo nieużyt-
kowanych samochodów (wra-
ków): Audi z ul. Nadbrzeżnej 
oraz Łady z ul. Warsztatowej.

››  Do Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie przekazano 
nagrania z monitoringu miej-
skiego: kradzieży (1, 4, 27 lip-
ca), uszkodzenia ciała (5, 7 
lipca), uszkodzenia pojazdu 
(13, 27 lipca), kolizji drogo-
wych (13, 15, 26 lipca), wykro-
czenia drogowego (22 lipca).

››  Przeprowadzono 10 in-
terwencji dotyczących egze-
kwowania od właścicieli psów 
niezgodnego z przepisami wy-
prowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Nałożo-
no 1 mandat na kwotę 100zł. 

Uroczystości rozpoczęły się 
odsłonięciem tablicy pamiąt-
kowej poświęconej funkcjo-

W Tczewie świętowała 
pomorska policja 

nariuszom Komendy Po-
wiatowej Policji Państwo-
wej w Tczewie, więzionym 
w obozie w Ostaszkowie i za-
mordowanym przez sowiec-
kie NKWD, pogrzebanym 
w dołach śmierci w Twerze 
w 1940 roku oraz zamor-
dowanym przez Niemców 
w latach 1939-1945. Tablica 
umieszczona została na bu-
dynku przy ul. Lecha 9, gdzie 
przed wojną znajdowała się 
tczewska komenda policji. 
Tablicę odsłaniał m.in. Ko-
mendant Główny Policji gen. 
Jarosław Szymczyk.

Po uroczystej mszy św. 
w kościele farnym, jednost-
ki Policji przemaszerowa-
ły na pl. Hallera, gdzie na-
stąpiło m.in. wręczenie od-
znaczeń państwowych i re-
sortowych oraz nominacji 
na wyższe stopnie służbowe 
kilkuidziesięciu funkcjona-
riuszom. Wśród odznaczo-
nych był insp. Marcin Mali-
nowski, komendant powia-
towy policji w Tczewie.

Jak co roku, z okazji Świę-
ta Policji, również prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki 
przekazał nagrody wyróżnia-
jącym się tczewskim policjan-
tom. Tym razem nagrodze-
ni zostali: mł asp. Łukaszowi 
Rychłowskiemu, mł. asp. Mo-
nice Jankowskiej, asp. sztab. 
Kamili Woźniak, asp. sztab. 
Sławomirowi Kruzickiemu 
i st. sierż. Krystianowi Kafar-
skiemu. – Gratuluję i dzięku-
ję Wam za ofiarną pracę, za-
angażowanie i codzienną go-
towość do niesienia pomocy 
mieszkańcom naszego mia-
sta, życzę, abyście po służbie 
zawsze bezpiecznie wracali 
do domu – powiedział pre-
zydent Tczewa.

19 lipca Komenda Woje-
wódzka Policji w Gdańsku 

obchodziła w Tczewie 
swoje święto.
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Małgorzata Mykowska

Do Budżetu Obywatelskiego 
2023 wpłynęło łącznie 29 pro-
jektów. Wszystkie pozytywnie 
przeszły ocenę formalną. Ko-
lejnym etapem była ocena me-
rytoryczna. Ostatecznie pod 
głosowanie poddanych zostało 
16 projektów dużych (szacowa-
na wartość do 250 tys. zł) oraz 
5 projektów małych (do 25 tys. 
zł). 7 projektów zostało odrzu-
conych. Ocena merytoryczna 
dotyczyła m.in. kosztów inwe-
stycji, czasu i możliwości tech-
nicznych realizacji projektów, 
zgodności z obowiązującymi 
przepisami.

W konsultacjach społecznych 
budżetu obywatelskiego udział 
może wziąć każdy mieszkaniec 
Tczewa, bez ograniczeń wie-
kowych. Ogłoszenie wyników 
głosowania nastąpi najpóźniej 
do końca września. Zwycięskie 
projekty zostaną wpisane do 
budżetu miasta na 2023 r. Ich 
łączny koszt to 1 mln zł. Budżet 
Obywatelski Tczewa jest reali-
zowany od 2014 r.

Głosować można na następu-
jące projekty:

DUŻE

1. Wykonanie trzech miejsc 
postojowych dla osób nie-
pełnosprawnych przy ul. 
Grunwaldzkiej w Tcze-
wie, w pobliżu budyn-
ku Centrum Aktywizacji 
Osób Niepełnosprawnych 
CAON;

2. Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż deptaku przy Są-
dzie w nowe rośliny i łąki 
kwiatowe;

3. Aktywne przejścia dla pie-
szych na ul. Jedności Naro-
du i ul. Saperskiej jako bez-
pieczna droga do szkoły;

4. Wymiana i doposażenie pla-
cu zabaw w urządzenia za-
bawowe i siłownie plenero-
we na os. Garnuszewskiego;

Budżet Obywatelski 2023 
– głosujemy do 12 września

ZASADY PRZEPROWADZANIA GŁOSOWANIA

1. Prezydent podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 
08.07.2022 r. informację o przeprowadzeniu głosowania, o terminie, 
w jakim odbywać się będzie głosowanie, publikując informacje na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Tczewa
3. Głosowanie jest imienne, równe i bezpośrednie.
4. Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania głosu poprzez wybór 

jednego projektu dużego i wybór jednego projektu małego, bądź 
wybór tylko jednego projektu dużego lub wybór tylko jednego 
projektu małego. W przypadku oddania głosu poprzez wybór wię-
cej niż jednego projektu dużego lub więcej niż jednego projektu 
małego, głos mieszkańca uznaje się za nieważny.

5. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda 
opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

6. Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:
1) osobiście poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i złożenie 

jej w terminie w jakim odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego lub

2) elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza umieszczone-
go na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

7. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej określają 
załączniki nr 8 i 9 do Zarządzena nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 
04.01.2022 r.

8. Głos uznaje się za ważny jeśli:
1) został oddany przez mieszkańca;
2) został oddany w terminie głosowania na projekty;
3) został oddany na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie 

z zarządzeniem nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2022 r.;
4) został oddany na nie więcej niż jeden projekt duży i nie więcej niż 

na jeden projekt mały.

5. Zagospodarowanie pasa te-
renu zielonego przylegają-
cego do ul. Grunwaldzkiej 
na teren rekreacyjny;

6. Siłownia Street Workout 
Czyżykowo

7. Otwarta wiata plenerowa 
– parkrun Tczew

8. Montaż modułowego sza-
letu miejskiego – poprawa 
estetyki i komfortu miesz-
kańców korzystających 
z Niecki Czyżykowskiej;

9. Przebudowa placu zabaw 
przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, 
ul. Harcerskiej

10. Frajda – plac zabaw dla 
maluchów – moderniza-
cja Skweru Konstytucji 
3 Maja;

11. Ścieżka przyrodnicza Na-
tura 2000 – odbudowa

12. Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Sychty;

13. Zagospodarowanie tere-
nu zielonego przy ul. Jurgo

14. Tężnia solankowa
15. Modernizacja , budowa, roz-

budowa placów zabaw na te-
renie miasta (Czyżykowo, 
Stare Miasto, Zatorze)

16. Modernizacja , budowa, 
rozbudowa placów zabaw 
oraz siłowni pod chmur-
k ą  n a  t e r e n i e  m i a s t a 
(Górki,  Nowe Miasto, 
Suchostrzygi).

MAŁE

1. Doświetlacze ścieżek przy 
garażach na ul. Jedności 
Narodu;

2. Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Spółdzielczej;

3. Z a d r z e w i e n i e  p l a -
cu zabaw na Bulwarze 
Nadwiślańskim;

4. Z a d r z e w i e n i e  n i e c k i 
czyżykowskiej;

5. Założenie zielone-nasadze-
nie niskich drzewek, krze-
wów i kompozycji kwiato-
wych – byliny i inne. W ra-
mach małej infrastruktury 
– ławeczki, kosz.

LISTA WSZYSTKICH PROJEKTÓW 
WRAZ Z OPISEM
›› www.bo.tczew.pl

12 września potrwa gło-
sowanie nad projektami 

w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Tczewa na 2023 r.
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

Wydarzenie odbyło się na Bul-
warze Nadwiślańskim 14 sierp-
nia i zgromadziło wielu miesz-
kańców. Pokaz nowoczesnego 
sprzętu wojskowego spodobał 
się szczególnie najmłodszym, 
którzy mogli nie tylko dowie-
dzieć się, jak działa, ale też wejść 
do środka wozów bojowych.

W ramach pikniku odbył się 
koncert orkiestry wojskowej 
z Elbląga, na wszystkich cze-
kała wojskowa grochówka, 
a Wojskowe Centrum Rekruta-
cji w Malborku wystawiło mo-
bilny punkt rekrutacyjny. Po-

Zostań żołnierzem – piknik

W związku z obchodami 
Święta Wojska Polskiego i 
102. rocznicy Bitwy War-

szawskiej, Wojskowe Cen-
trum Rekrutacji w Malborku, 

przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Tczewie, zorgani-

zowało piknik militarny pod 
hasłem  „Zostań Żołnierzem. 

Dobrowolna zasadnicza 
służba wojskowa”. 

nadto piknik uświetniły ama-
torskie występy wokalistów, 
chórów i zespołów wokalnych 
z Malborka i Pelplina.

Podczas wydarzenia zapre-
zentowany został najnowszy 
sprzęt wojskowy będący na wy-
posażeniu jednostek Wojska 
Polskiego, w tym:
›› czołg Leopard
›› kołowy transporter opan-

cerzony Rosomak
›› przeciwlotniczy zestaw ra-

kietowy Poprad
›› moździerz samobieżny Rak.
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W Wirtualnym Teatrze Histo-
rii „Niepodległa” przedstawio-
no historię Polski czasu pierw-
szych lat II Rzeczypospolitej 
w formie ciekawostek histo-
rycznych. Ekspozycja przygo-
towana przez Biuro Programu 
„Niepodległa” pokazała naj-
ciekawsze osoby i wydarzenia 
z tamtych lat. 

W przestrzeni mobilnego cen-
trum edukacyjnego w specjal-
nym, rozkładanym samocho-
dzie ciężarowym, ekrany i cy-
frowe wizualizacje pozwala-
ły łatwo przejść przez najważ-
niejsze informacje z lat 1918-
1925. Wystawa została w tym 
roku rozszerzona o strefę dla 
najmłodszych, a miłośnicy no-
wych technologii mogli poznać 
historie bohaterów II RP dzięki 
trzem fabularnym filmom VR 
z serii „Niepodległa w kadrze”. 
Zwiedzanie wystawy wieńczy-
ła możliwość zrobienie pamiąt-
kowego zdjęcia z wybranym oj-
cem niepodległości w specjal-
nej fotobudce.

Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go. Mecenasem Projektu jest 
PKN Orlen.

militarny na bulwarze

Podczas pikniku rekrute-
rzy WCR w Malborku infor-
mowali o możliwości wstą-
pienia w szeregi nowej for-
my służby wojskowej, jaką 
jest Dobrowolna Zasadni-
cza Służba Wojskowa.

 W PIKNIKU WZIĘŁY  
UDZIAŁ JEDNOSTKI:

›› Wojskowe Centrum 
Rekrutacji w Malborku

›› 22. Baza Lotnictwa 
Taktycznego

›› 3. Flotylla Okrętów

›› Grupa rekonstrukcyjna 
GWARD

›› 7. Pomorska Brygada 
Obrony Terytorialnej

›› Placówka Żandarmerii 
Wojskowej z Malborka

›› 9. Braniewska Brygada 
Kawalerii Pancernej

›› 49. Baza Lotnicza.

Wirtualny  
Teatr Historii 
„Niepodległa” 

Tczew jest jednym z 40 
miast, w których gościł 

Mobilny Wirtualny Teatr 
Historii „Niepodległa”. 

Wystawa była dostępna 
nieodpłatnie, od 14 do 

16 sierpnia na Bulwarze 
Nadwiślańskim.
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15 września mija termin 
składania wniosków 
na stypendia szkolne. 

W roku szkolnym 2021/2022 
z tej formy pomocy skorzy-
stało 250 uczniów (I-VI.22 r.) 
oraz 259 uczniów (IX-XII.21 
r.), w tym 2 uczniów z zasiłku 
szkolnego. Łącznie otrzymali 
ponad 248 tys. zł.

Stypendium szkolne to forma 
pomocy uczniom, której celem 
jest wyrównanie szans eduka-
cyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego. Miesięczny do-
chód na osobę w rodzinie nie 
może przekroczyć kwoty kry-
terium dochodowego tj. 600 
zł (netto). Wnioski składa się 
w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Tczewie w ter-
minie: do 15 września, słu-
chacze kolegiów pracowni-

ków służb społecznych: do 15 
października.

Stypendium szkolne jest przy-
znawane na okres nie dłuż-
szy niż od września do czerw-
ca w danym roku szkolnym, 
w przypadku słuchaczy ko-
legiów pracowników służb 
społecznych od październi-
ka do czerwca w danym roku 
szkolnym.

Stypendium szkolne może być 
udzielane uczniowi na:

›› całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza za-
jęcia realizowane w szko-
le w ramach planu naucza-
nia ( np. wyrównawcze za-
jęcia edukacyjne, zajęcia dla 
dysgrafików, dyslektyków, 

logopedyczne, przedsię-
wzięcia realizowane przez 
szkołę jak wyjścia/ wyjaz-
dy do kina, teatru, wyciecz-
ki szkolne itp.);

›› całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, 
np. nauki języków obcych, 
zajęć muzycznych, kompu-
terowych, sportowych;

›› pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym ( np. 
zakup podręczników, lek-
tur, słowników, multime-
dialnych programów edu-
kacyjnych, komputera, za-
kup wyposażenia ucznia 
w związku z udziałem w za-
jęciach realizowanych poza 
szkołą np. zakup instru-

mentu muzycznego, zakup 
okularów);

›› całkowite lub częściowe 
pokrycie kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszka-
nia w szczególności: trans-
portu środkami komuni-
kacji zbiorowej, zakwate-
rowania w bursie, interna-
cie ( z wykluczeniem opłat 
za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkol-
nego następuje poprzez zwrot 
wydatków (wydatki te musi za-
akceptować naczelnik Wydzia-
łu Edukacji UM).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

›› Wydział Edukacji UM 
ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 8 
tel. 58 77 59 370

Platforma HomeCare w tczewskim 
CKZ Nauka

Stypendia szkolne – czekamy na wnioski

Tczewskie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego NA-
UKA otrzymała w zarząd 

platformę HomeCare, z zaso-
bami edukacyjnymi dla samo-
dzielnego uczenia się i rozwi-
jania kompetencji i umiejętno-
ści w zakresie opieki nad oso-
bą starszą w domu. Posiada 
ona dwa obszary szkoleniowe 
– związane z opieką nad osó-
bą starszą oraz z inteligencją 
emocjonalną opiekuna niefor-
malnego. Platforma – adreso-
wana praktycznie do wszyst-
kich mieszkańców i organizacji 
Tczewa i regionu tczewskiego, 
jest dostępna w polskiej wersji 
językowej. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod adre-
sem: www.opiekadomowa.ho-
mecareproject.eu, bezpośred-
nio w Nauce oraz na jej stronach 
internetowych i na facebooku.

Wybór Nauki na dysponenta 
platformy HomeCare wyni-
ka ze specjalizacji oraz z oce-

ny jakości kształcenia w szko-
łach Nauki, zwłaszcza w za-
wodach medycznych i opie-

kuńczych, takich jak: opiekun 
osoby starszej, asystent oso-
by niepełnosprawnej, opie-
kun w DPS, opiekun medycz-
ny. Uwzględniono, że absol-
wenci tej placówki uchodzą 
dziś za wysokiej klasy pracow-
ników w tych zawodach, ale 
także w zakresie opieki nad 
bliskimi, tak w zakresie opie-
ki i pielęgnacji, jak wsparcia 
emocjonalnego.

Przekazanie Nauce zarządu 
nad platformą HomeCare na-
stąpiło podczas seminarium 
pt. „Jak wspierać opiekunów 
nieformalnych w sprawowa-
niu opieki nad osobami star-
szymi w domu”. Organizato-
rami – poza Nauką – byli Ma-
łopolska Izba Samorządowa 
i tczewski MOPS.

CKZ Nauka

Uczestnicy seminarium w siedzibie CKZ Nauka
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Tekst i zdjęcia:

Małgorzata Mykowska

SPOŁECZEŃSTWO

Parom świętującym złote gody 
Medale Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie 
wręczał prezydent Mirosław 
Pobłocki. Wszystkie pary 
otrzymały gratulacje, kwia-
ty i upominek od prezydenta 
miasta w postaci serwisu ka-
wowego.– Życzę Państwu dużo 
zdrowia, jeszcze wielu wspól-
nych lat i kolejnych tak pięk-
nych jubileuszy – powiedział 
prezydent M. Pobłocki.

JUBILEUSZ 50-LECIA OBCHODZILI:

›› Marianna i Stefan Grossowie
›› Urszula i Bogdan Murawscy
›› Wanda i Jerzy Kołuccy
›› Arnolda i Gerwazy Skierkowie
›› Halina i Henryk Müllerowie
›› Danuta i Andrzej Orłowscy
›› Regina i Wiesław Ostrowscy
›› Elżbieta i Janusz Tojzowie
›› Grażyna i Zbigniew 

Mączkowscy

JUBILEUSZ 55-LECIA OBCHODZILI:

›› Janina i Bernard Karczewscy
›› Gertruda i Gerard Cybulscy
›› Halina i Czesław Ziegertowie
›› Daniela i Roman Kristowscy

JUBILEUSZ 60-LECIA OBCHODZILI:

›› Czesława i Zdzisław 
Stochowiczowie.

Seniorzy świętowali jubileusze 
małżeńskie

22 czerwca w Urzędzie 
Stanu Cywilnego gości-

liśmy seniorów, którzy 
obchodzili jubileusze 50, 

55 – i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Halina i Czesław Ziegertowie Gertruda i Gerard Cybulscy

Marianna i Stefan Grossowie Wanda i Jerzy Kołuccy

Urszula i Bogdan Murawscy Janina i Bernard Karczewscy
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››

Tekst:
Monika Jabłońska 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Zdjęcia:
Stanisław Zaczyński

Wakacje = podróże. My rów-
nież chcielibyśmy „zaserwo-
wać” Wam dzisiaj ciekawą 
podróż… w czasie. Tym ra-
zem, za sprawą Skarbnicy – 
Tczewskiej Biblioteki Wirtu-
alnej, przeniesiemy się do lat 
80. i 90. ubiegłego wieku. Moc 
wrażeń gwarantowana!

Oto archiwalna fotografia, au-
torstwa Stanisława Zaczyń-
skiego, prezentująca frag-
ment starszej części Sucho-

strzyg (tzw. Suchostrzygi I). 
Na pierwszym planie widocz-
ny jest czteroklatkowy, nie-
otynkowany wieżowiec przy 
ulicy Władysława Jagiełły 4 
wraz z sąsiadującym z nim 
parkingiem.

A teraz mała ciekawostka… Czy 
wiecie, że w związku z rozbu-
dową osiedla i ze zwiększającą 
się z roku na rok liczbą miesz-
kańców, pod koniec lat 70. XX 
wieku, podjęto decyzję o budo-

wie kolejnej szkoły podstawo-
wej na terenie tczewskich Su-
chostrzyg? Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Do tej 
pory bowiem dzieci i młodzież 
uczyły się w trybie zmianowym 
w jedynej znajdującej się w tej 
części miasta podstawówce, 
popularnie zwanej „ósemką”. 
Budynek szkolny przy ulicy 
Władysława Jagiełły 8 (Szko-
ła Podstawowa nr 4) oddano 
do użytku w roku 1983.

›› skarbnica.tczew.pl/

›› www.facebook.com/
skarbnicatczewska

O Skarbnicy:

Tczewska książnica, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 

czytelników, każdego dnia 
publikuje na stronie https://
skarbnica.tczew.pl/ różnego 

rodzaju materiały historyczne: 
druki ulotne, archiwalia, 

karty pocztowe z przełomu 
wieków, fotografie, mapy 

katastralne, dokumenty życia 
społecznego, itd. Są to tak 

zwane zbiory specjalne, przez 
ponad 30 lat, gromadzone 
przez Sekcję Historii Miasta 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie.

Obecnie biblioteczna Skarb-
nica liczy już ponad 2580 

obiektów!

Wirtualna wyprawa
– Tczewską
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Po dawnych pawilonach han-
dlowych przy ulicy Słowackie-
go (daw. róg Słowackiego i 1 
Maja) nie ma już śladu. W ich 
miejscu wznosi się obecnie 
okazały budynek mieszkalno-
-usługowy z kancelarią adwo-
kacką, gabinetami lekarskimi 
oraz dyskontem spożywczo-
-przemysłowym w części par-
terowej. I pomyśleć, że jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu kró-
lowały w tym rejonie niewiel-
kie sklepiki, w których można 
było kupić niemal wszystko, 
począwszy od nasion, kwiatów, 
słodyczy, poprzez mięso i wę-
dliny, aż po owoce oraz warzy-
wa. Kwiaciarnia „Róża”, sklep 
spożywczy „Kiwi”, warzywniak 
KPGO „Malinowo”, bar „Sy-
jon” – kojarzycie te miejsca?

Pamiętacie jeszcze kino Wi-
sła? Na pewno! Miało ono 
swój niepowtarzalny klimat, 
oj miało. Fotele do najwygod-
niejszych nie należały. Przed 
salą kinową próżno było szu-
kać stoisk z karmelowym pop-
cornem czy słodzonymi napo-
jami, a mimo to do dziś wspo-
mina się to miejsce z rozrzew-
nieniem i sentymentem. No 
i te premierowe pokazy filmo-
we! „E.T.”, „Wejście smoka”, 
„Terminator”, „Gliniarz z Be-
verly Hills”, „Gwiezdne woj-
ny”… Czasy zamierzchłe (przy-
najmniej dla dzisiejszej mło-

dzieży), ale przyznajcie, miło 
jest powrócić na moment my-
ślami do tamtych lat. A skoro 
o hitowych produkcjach mowa, 
zwróćcie uwagę na plakat wi-
doczny nad wejściem. Tak, do-
brze widzicie, „Matrix”, a do-
kładniej premiera kultowego 
„Matrixa” jesienią 1999 roku! 
Nie ulega wątpliwości, że ten 
popularny do dziś film na za-
wsze odmienił oblicze współ-
czesnej kinematografii.

Gemak przy Placu Generała Jó-
zefa Hallera 4, czyli jeden z po-
pularnych w latach 90. skle-
pów wielobranżowych, które-
go okazała witryna niewątpli-
we wzbudzała zainteresowanie 
wśród przechodniów.

A co takiego można było na-
być w tym dwukondygnacyj-
nym domu towarowym, zlo-
kalizowanym w samym sercu 
Starego Miasta? Jak się oka-

zuje, niemal wszystko! Arty-
kuły pasmanteryjne, akceso-
ria dziewiarskie, firany, za-
słony, dywany, obuwie, lekką 
odzież, bieliznę. Dla każdego 
– coś… praktycznego!

Pamiętacie jeszcze to miejsce? 
Czy może bliższy był Wam jed-
nak poprzednik tczewskiego 
Gemaka, czyli Wiejski Dom To-
warowy, również mieszczący się 
w kamienicy rynkowej nr 4?

w przeszłość ze Skarbnicą
Biblioteką Wirtualną
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22 czerwca minęło 95 lat 
od szczególnego wy-
darzenia, które odbi-

ło się głośnym echem nie tyl-
ko w Tczewie czy na Pomorzu. 
Wspomina o nim Roman Lan-
dowski, autor felietonów, któ-
re już jesienią br. planuje wy-
dać w interesującej publikacji 
Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Tczewskiej. Książka uka-
że się w ramach projektu, do-
finansowanego w konkursie 
grantowym ze środków Gmi-
ny Miejskiej Tczew i Powiatu 
Tczewskiego.

Publikacja „Głośnym echem 
powiało. Kociewskie sensa-
cje sprzed lat” będzie zawie-
rać 51 felietonów autora oraz 
materiały archiwalne, pocho-
dzące głównie z Narodowego 
Archiwum Cyfrowego i zbio-
rów Miejskiej Biblioteki Pu-
bliczną w Tczewie. Dodatkową 
atrakcją ilustrującą teksty będą 
skany linorytów, wykonanych 
przez Aleksandrę Ujazdowską.

Poniżej zamieszczamy frag-
menty jednego z felietonów 
„Powrót Wieszcza”.

W społeczeństwie polskim to 
wydarzenie wywołało ogrom-
ne zainteresowanie. Było bo-
wiem czymś niezwykłym, 
zwracającym powszechną 
i żywą uwagę. Niecodzienny 
wiślany kondukt był sensacją 
przebiegającą w całym kraju 
w doniosłym nastroju.

Latem 1927 roku sprowadzo-
no do Polski prochy Juliusza 
Słowackiego. Właśnie to wy-
darzenie przybrało charak-
ter święta narodowego. We 
wszystkich miastach na szlaku 
transportu trumny ze szcząt-
kami Wieszcza organizowa-
no okolicznościowe uroczy-
stości, nabożeństwa, akade-
mie, wiece.

Prochy Juliusza Słowackiego 
ekshumowano na paryskim 
cmentarzu Montmartre, gdzie 
poeta spoczywał od śmierci 
w 1849 roku.(…)

Szczątki Słowackiego złożo-
no [14 czerwca 1927 roku] do 
metalowej trumienki, którą 
po zalutowaniu umieszczono 
w normalnej trumnie z heba-
nowego drewna. (…)

Po nabożeństwie żałobny kon-
dukt przeszedł do ambasady 
polskiej. Tam trumna okry-
ta białoczerwoną flagą wy-
stawiona była do wieczora 
na widok publiczny. O godz. 
20.00 trumna ze szczątkami 
wielkiego Polaka specjalnym 
samochodem przewieziona 
została do portu w Cherbo-
urgu, by protokolarnie prze-
kazać ją kapitanowi polskie-
go statku „Wilia”. (…)

Statek ze szczątkami Wieszcza 
przybył do Gdyni 20 czerwca 
o godz. 5.30 od Helu eskor-
towany przez szkolny żaglo-
wiec „Lwów”, statek flagowy 
Państwowej Szkoły Morskiej 
w Tczewie. Po odprawieniu 
modlitw żałobnych, trumnę 
przeniesiono na pokład torpe-
dowca „Mazur”, którym pro-
chy poety przepłynęły z Gdy-
ni do Gdańska. Tutaj czekał 
spowity kirem i czerwienią 
statek rzeczny „Mickiewicz”, 
którym Słowacki odbył po-

dróż Wisłą do Warszawy.(…) 
Pierwszym przystankiem był 
Tczew. 22 czerwca 1927 roku 
o godz. 8.30 na spotkanie 
„Mickiewicza" wypłynął pa-
rowiec „Tczew” z lokalnym 
komitetem organizacyjnym 
na pokładzie, z najzacniejszy-
mi przedstawicielami tczew-
skiego społeczeństwa, łącz-
nie z burmistrzem i starostą.

O godz. 9.00, gdy parowiec 
eskortujący „Mickiewicza” mi-
nął mosty, odezwały się wszyst-
kie syreny – okrętowe na Wiśle 
i alarmowe w mieście – i roz-
kołysały się dzwony na kościel-
nych wieżach. W pełnej gali sta-
tek ze szczątkami Słowackiego 
przycumował u nabrzeża por-
tu rzecznego. (…)

Po krótkich oficjalnych prze-
mówieniach na brzegu odpra-
wiona została polowa msza 
żałobna. Liturgii przewodni-
czył ks. Aleksander Kupczyń-
ski, proboszcz staromiejskiej 
parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Podczas 
tego uroczystego nabożeń-
stwa koncertowały tczewskie 
chóry: „Lutnia”, „Echo” i nie-
zbyt często występująca poza 
murami fary „Cecylia”. Dlate-
go też uroczystości w Tczewie 
znacznie się przedłużyły. Kon-
dukt popłynął dalej krańcem 
Kociewia z ponad godzinnym 
opóźnieniem. (…)

Kociewie pożegnało Słowac-
kiego w Nowem, gdzie od-
były się podobne choć krót-
sze uroczystości. Dłuższe po-
stoje przewidziano w Gru-
dziądzu i Toruniu (23 VI), 
a po opuszczeniu Pomorza we 
Włocławku, Płocku, Wyszo-
grodzie, Modlinie. Wszędzie 
odbyły się nabożeństwa, uro-
czystości z udziałem władz, 
przedstawicieli organiza-
cji i tłumnie zgromadzonego 
społeczeństwa.

26 czerwca, w południe sta-
tek przypłynął do Warsza-
wy i tutaj, w stolicy zakoń-
czyła się wiślana podróż Sło-
wackiego. Kapitan „Mickiewi-
cza”, kmdr Antonowicz zdał 
raport z przebiegu dotychcza-
sowej trasy, po czym uformo-
wano kondukt żałobny, który 
przeszedł ulicami Warszawy 
do katedry św. Jana. Na pla-
cu Zamkowym szczątki Sło-
wackiego przemówieniem 
powitał prezydent RP, Igna-
cy Mościcki.

Następnego dnia katafalk 
z hebanową trumną przewie-
ziono specjalnym pociągiem 
do Krakowa, z udziałem ho-
norowych konwojentów, tych 
samych, którzy poecie towa-
rzyszyli w podróży Wisłą: Ar-
turem Oppmanem w mundu-
rze powstańca z 1863 roku 
i Janem Lechoniem [poetą]. 
O godz. 20.00 pociąg przy-
był na miejsce.

Główne uroczystości odby-
ły się nazajutrz, a ich kulmi-
nacyjna część miała miejsce 
na dziedzińcu wawelskim. Jó-
zef Piłsudski, pełniący wów-
czas urząd premiera rządu 
polskiego, kończąc pożegnal-
ne przemówienie, polecił asy-
ście oficerskiej „odnieść trum-
nę Juliusza Słowackiego do 
krypty królewskiej, by kró-
lom był równy”.

Od godz. 14.10 dnia 28 czerw-
ca 1927 roku prochy Juliusza 
spoczywają obok sarkofagu 
Adama Mickiewicza.

Transport wodny prochów Juliusza Słowackiego do Polski. Warszawa 1927 rok

Właśnie minęło 95 lat…
Janusz Landowski

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej
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Gmina Miejska Tczew 
złożyła do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska w Gdańsku, 
wniosek o dofinansowanie do 
wymiany źródeł ciepła w loka-
lach mieszkalnych budynków 
wielorodzinnych. Do tej pory 
objęci dofinansowaniem byli 
tylko właściciele budynków 
jednorodzinnych w ramach 
programu „Czyste powietrze”.

Planowany termin rozpoczę-
cia naboru dla właścicieli lo-
kali mieszkalnych w Tczewie 
to wrzesień 2022 r. O dokład-
nych terminach i wszelkich for-
malnościach poinformujemy 
na stronie www.tczew.pl oraz 
w lokalnych mediach.

Dla kogo?
Dla osób fizycznych, posiadają-
cych tytuł prawny wynikający 
z prawa własności lub ograni-
czonego prawa rzeczowego do 
lokalu mieszkalnego, znajdują-
cego się w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym.

Na co?
Na przedsięwzięcia u benefi-
cjentów końcowych dot. wy-
miany wszystkich nieefek-
tywnych źródeł ciepła, na pa-
liwa stałe (poniżej 5 klasy) słu-
żące do ogrzewania lokalu 
mieszkalnego, na efektywne 
źródła ciepła lub podłączenie 
do efektywnego źródła ciepła 
w budynku.

Dofinansowanie obejmuje:
›› dokumentację projektową,
›› pompę ciepła powietrze-

-woda, pompę ciepła typu 
powietrze-powietrze,

›› kocioł gazowy 
kondensacyjny,

›› kocioł na pellet drzew-
ny o podwyższonym 
standardzie,

›› ogrzewanie elektryczne,
›› podłączenie lokalu do 

efektywnego źródła ciepła, 
w rozumieniu programu, 
w budynku (w tym do wę-

30% faktycznie poniesionych kosztów ale nie więcej niż 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania:
– osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczo-
nego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące 
przedmiotem dofinansowania. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 
kwoty 120 000 zł.

60% faktycznie poniesionych kosztów ale nie więcej niż 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

90% faktycznie poniesionych kosztów ale nie więcej niż 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ile może wynieść dofinansowanie?

Dofinansowanie dla lokali mieszkalnych

zła cieplnego znajdującego 
się w budynku),

›› instalację centralnego 
ogrzewania oraz instalację 
ciepłej wody użytkowej,

›› wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła.

Tylko w przypadku wymiany 
źródła ciepła w ramach progra-
mu można otrzymać dodatko-
wo środki na:
›› stolarkę okienną w lokalu 

mieszkalnym,
›› stolarkę drzwiową w loka-

lu mieszkalnym.

Uwaga!
Przyznanie dofinansowania 
nastąpi po złożeniu wniosku 
o dofinansowanie i zawarciu 
umowy z gminą – wszelkie 
wcześniej poniesione już kosz-
ty nie będą dofinansowane.

Program nie przewiduje zali-
czek na rozpoczęcie prac, ca-
łość inwestycji należy prze-
prowadzić z własnych środków 
i następnie ubiegać się o zwrot 
poniesionych nakładów.

Otrzymanie dofinansowania 
na zakup i montaż indywidu-
lanego źródła ciepła w lokalu 
mieszkalnym nie jest możliwe 
w przypadku, gdy dla budyn-
ku mieszkalnego wielorodzin-
nego, w którym znajduje się lo-
kal, którego dotyczy wniosek, 
istnieją techniczne i ekono-
miczne warunki przyłączenia 
do sieci ciepłowniczej i dostar-
czania ciepła z sieci ciepłowni-
czej lub jest on podłączony do 
sieci ciepłowniczej.

Przykład
Mieszkaniec ma zamiar wymie-
nić piec na ogrzewanie gazo-

we. W budynku nie ma przyłą-
cza do sieci ciepłowniczej. Naj-
peirw należy udać się do Urzę-
du Miejskiego i złożyć wniosek 
o dofinansowanie po ogłosze-
niu naboru przez Urząd Miej-
ski w Tczewie. Następnie ocze-
kujemy na zawarcie umowy 
z Gminą Miejską Tczew. Do-
piero wtedy można zacząć in-
westycję i zbierać wszelkie fak-
tury oraz rachunki. Po realizacji 
inwestycji i opłaceniu wszelkich 
faktur wnioskuje o zwrot ponie-
sionych nakładów na podstawie 
poniesionych kosztów. Urząd 
weryfikuje wniosek i sprawdza 
realizację inwestycji. Następnie 
klient otrzymuje zwrot ponie-
sionych nakładów procento-
wo zgodnie z programem 30, 
60 lub 90% kosztów.

INFORMACJE:
›› www.czystepowietrze.gov.pl

Krystian Jendrzejewski 
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
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Od miesiąca na ulicach 
Tczewa można spotkać 
nowy środek trans-

portu, neutralne klimatycznie 
e-hulajnogi TIER. Wygodna 
i bezemisyjna mobilność zde-
cydowanie przypadła do gu-
stu naszym mieszkańcom – 
w pierwszym miesiącu skorzy-
stali z pojazdów aż 22 190 razy. 
Aktualnie operator udostępnia 
już nie 100, a 150 pojazdów.

Codzienny środek 
transportu

Jedną z najważniejszych mo-
tywacji, którą kierują się użyt-
kownicy e-hulajnóg jest szyb-
kie dotarcie do wybranej lo-

kalizacji. E-hulajnogi wyko-
rzystywane są do załatwienia 
najważniejszych „sprawun-
ków” oraz jako środek trans-
portu do pracy. Są też dosko-
nałym środkiem transportu 
w celach rekreacyjnych. Użyt-
kownicy cenią TIER za wygo-
dę z korzystania, a także dużą 
dostępność i elastyczność par-
kowania pojazdu. 

Prawidłowe parkowanie 
e-hulajnogi

Poruszając się e-hulajnogą 
i parkując ją, należy przestrze-
gać lokalnych przepisów oraz 
szanować innych uczestni-
ków ruchu. TIER nieustannie 

podkreśla, że na e-hulajnodze 
można jeździć wyłącznie w po-
jedynkę oraz stanowczo zabra-
nia przejazdów po spożyciu al-
koholu. Co istotne, zaparkowa-
ny pojazd nie powinien bloko-
wać przejścia lub przejazdu, 
a zakazy parkowania – ozna-
czone odpowiednim znakiem 
drogowym – obowiązują rów-
nież kierowców hulajnóg.

O porządek w przestrzeni miej-
skiej dba zespół operacyjny 
TIER. Można również samo-
dzielnego zgłosić niepopraw-
nie pozostawioną hulajnogę 
w aplikacji lub za pośrednic-
twem infolinii operatora: 
›› +48 22 627 93 66

Jak zacząć jeździć?
Aby spróbować jazdy e-hulaj-
nogą TIER, pobierz aplikację, 
zarejestruj się i przypisz swo-
ją metodę płatności. Następnie 
znajdź e-hulajnogę na mapie 
lub na ulicy i odblokuj ją ska-
nując umieszczony na niej kod 
QR za pomocą aplikacji. 

Aby zakończyć jazdę, znajdź 
bezpieczne miejsce do za-
parkowania, opuść podpór-
kę, otwórz aplikację i dotknij 
przycisk „Zakończ przejazd”. 
Minuta jazdy e-hulajnogą 
TIER kosztuje 65 groszy, na-
tomiast opłata za odblokowa-
nie hulajnogi wynosi 3,00 zł.

K iedy jest MIŁO? Wtedy, 
kiedy mamy czas dla sie-
bie i innych, gdy może-

my wziąć oddech pełną pier-
sią, gdy dostrzegamy szczegóły, 
które sprawiają nam przyjem-
ność! MIŁO! Tydzień Mobilno-
ści Aktywnej to okazja na takie 
doznania! W tym roku łączymy 
Tydzień Mobilności Aktywnej 
z VIII Ogólnopolskim Zlotem 
Rowerów Towarowych. Gwa-
rantujemy, że będzie MIŁO!

PROGRAM

›› 10 września – SOBOTA

 „MIŁO! Jechać razem”
›› 11.00-12.00  

– XV Miejski Przejazd 
Rowerowy – start i meta 
z ul. Warsztatowej

„MIŁO! się spotkać!
›› 12.00-19.00  

– piknik na kanonce  
przy ul. Warsztatowej

›› strefa rowerowa: Rowe-
rowy Pchli Targ (wymie-
nialnia, wystawcy rowerów 
cargo i elektryków) oraz 
serwis rowerowy Tczewscy 
Kurierzy Rowerowi

›› strefa chill + strefa ani-
macji dla dzieci

›› strefa Mölkky (fińskie 
kręgle) w godz. 12.00-16.00

›› strefa gastro – tu do-
brze zjesz

›› 12.00-12.30 – Teatr 
Miejsca – Robert Pory-
ziński, czyli baśnie opo-
wiadane z roweru

›› 12.30-13.00 – joga  
na trawie dla dzieci

›› 12.30-13.00 – warszta-
ty przyrodnicze z Dzicy 
Przyrodnicy

›› 13.00-14.00 – wyścigi  
na rowerkach dla dzieci

›› 14.00-15.00 – przerwa 
obiadowa

›› 15.00-16.00 – warszta-
ty przyrodnicze z Dzicy 
Przyrodnicy

›› 16.00-17.00 – joga  
na trawie dla dzieci

›› 17.00-18.30 – wyścigi ro-
werami zwykłymi i cargo

Ponadto:

›› 19.00-20.30 – AlleyCat 
– wieczorny wyścig rowe-
rowy ulicami miasta

›› 20.30 – rowero-
wy film (na wesoło) 
w „Warsztatowej”

›› 16 września – PIĄTEK

 MIŁO! Codzienne  
dojazdy rowerem!

W godzinach porannych na ro-
werzystów i rowerzystki będzie 
czekać pyszny poczęstunek. 
Śledź profil Tczewskich Kurie-
rów Rowerowych by wiedzieć 
gdzie nas znaleźć.

 „MIŁO! się o siebie 
troszczyć!”

W tym dniu ulicami Tczewa 
przejedzie masa dzieciaków 
ze szkół podstawowych. Chcą 
zachęcić kierowców, by nie pę-
dzili tak ulicami miasta i za-
dbali o bezpieczeństwo dzieci 
na rowerach! Będzie kolorowo! 
Będzie głośno! Będzie MIŁO!

›› 17 września – SOBOTA

 MIŁA! bo Rowerowa 
gra miejska

To atrakcyjny sposób na spę-
dzenie wolnego czasu, połą-
czony z odkrywaniem Tczewa 
i jego historii. Zapraszamy ra-
zem z Dawnym Tczewem.

Startujemy pod Tczewskimi 
Kurierami Rowerowymi na ul. 
Krótkiej 10. Zasady są proste: 
Śledź profil Dawnego Tcze-

Tydzień Mobilności Aktywnej
wa, na którym opublikujemy 
godzinę startu oraz miejsca, 
w których sfotografujesz sie-
bie na rowerze.

›› 18 września – NIEDZIELA

 MIŁO! Sadzić drzewa

Drzewa dla Tczewa to gra miej-
ska, w której osoby uczestni-
czące będą rozwiązywać za-
gadki, a w finale wspólnie za-
sadzą drzewa.

 MIŁO! Świecić 
przykładem

W godzinach wieczornych za-
praszamy na Świetlik – noc-
ny przejazd rowerowy – 
pamiętajcie o oświetleniu. 
Więcej informacji na profilu 
„Tczew miasto dla rowerów”.

›› 19 września 
– PONIEDZIAŁEK

 MIŁY! początek dnia

W godzinach porannych le-
moniada na węźle transporto-
wym. Częstując lemoniadą na-
grodzimy tych, którzy wybiera-
ją autobus lub pociąg jako śro-
dek transportu.

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Gminy Miejskiej Tczew.

Bezemisyjna mobilność rośnie w siłę! 
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U rząd Miejski w Tczewie 
za pośrednictwem Pra-
cowni Edukacji Eko-

logicznej, działającej przy 
Wydziale Spraw Komunal-
nych i Inwestycji, od ponad 
20 lat promuje i koordynu-
je selektywną zbiórkę surow-
ców wtórnych w placówkach 
oświatowych. Za swoje wy-
niki uzyskane w tych progra-
mach („Moje miasto bez odpa-
dów”, „Zakręcona odkręcona” 
czy „Recykling w mojej szko-
le”) dyrektorzy i koordynato-
rzy poszczególnych placówek 
otrzymują corocznie nagrody 
w postaci sprzętu czy pomo-
cy dydaktycznych do pracow-
ni szkolnych.

W zestawieniu systematycz-
nie zbieranych surowców przez 
pojedynczych uczestników 
w tegorocznej edycji nagro-
dziliśmy 185 indywidualnych 
uczestników, którzy uzyska-
li roczny wynik przynajmniej 
140 kg zebranych surowców. 
Czyli o 21 osób więcej niż w po-
przedniej edycji. Jednakże idea 

programu nie promuje same-
go wyniku. Bardziej istotna 
jest systematyczność zbiera-
nia. A w przypadku zestawie-
nia najlepszych klas brany jest 
pod uwagę procentowy udział 
uczniów systematycznie zbie-
rających w danej klasie.

W IX edycji wzięło udział 
2110 uczniów wraz z rodzina-
mi. W kategorii indywidual-
nej „Najefektywniejszy uczeń”, 
w której docenienie wysiłków 
indywidualnych ma niewątpli-
wie wpływ na wynik całej szko-
ły i na wynik osiągnięty w ska-
li całego miasta – na liście na-
grodzonych znalazło się aż 61 
uczniów z SP 12, 38 – z SP 10 
oraz 23 uczestników z SP 1. To 
właśnie te 3 szkoły w poprzed-
nim okresie rozliczeniowym 
wyznaczyły 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. 
Dla przykładu – w Szkole Pod-
stawowej nr 10 przypada śred-

nio prawie 50 kg zebranych su-
rowców na jednego zapisane-
go do szkoły ucznia.

Z pozostałych szkół nagrodzono:
›› Sportowa Szkoła Podsta-

wowa nr 2 – 14 uczniów
›› Szkoła Podstawowa nr 4  

– 18 uczniów
›› Szkoła Podstawowa nr 5  

– 3 uczniów
›› Szkoła Podstawowa nr 7  

– 13 uczniów
›› Szkoła Podstawowa nr 8  

– 6 uczniów
›› Zespół Szkół Katolickich  

– 9 uczniów.
Nie sposób również pomi-
nąć roli koordynatorów w po-
szczególnych szkołach. To od 
ich współpracy z pojedynczymi 
klasami, odbiorcami surowców 
oraz Urzędem Miejskim zależą 
sukcesy poszczególnych placó-
wek na polu popularyzacji se-
lektywnej zbiórki. Serdecznie 
dziękujemy Państwu, a szcze-
gólnie tym, których współpra-
ca z PEE była na najwyższym 
poziomie:

›› Pan Tomasz Erdanowski, 
Pani Ewa Szwaczka i Pani 
Agnieszka Huzarek z SP 12

›› Panie Dorota Jażdżewska 
i Pani Małgorzata Szymi-
kowska z SP 10

›› Pani Hanna Rynkiewicz z SP 4
›› Pani Izabela Hinz z SP 8
›› Pani Anna Olech z SP 5
›› Pan Marcin Miotke z SSP 2
›› Pan Cezary Wójcik z SP 7
›› Pani Anna Samulewicz 

z Zespołu Szkół Katolickich.

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”. Zgłosze-
ni do konkursu uczniowie otrzy-
mali nagrody w postaci kart pre-
zentowych na książki oraz sprzę-
tu turystycznego. Część nagród 
przekazano szkołom do samo-
dzielnego rozdysponowania 
wśród uczestników o niższych 
wynikach. Na stronach 22-23 
publikujemy nazwiska wszyst-
kich uczniów.

Lider segreguje i odzyskuje – IX edycja

Imprezy Fabryki Sztuk we wrześniu
Wrześniowe Targowisko

Kolejna możliwość wymia-
ny, zakupu czy też poszpera-
nia wśród przepięknych rze-
czy już 4 września w godz. 
10.00-15.00 na Skwerze Dok-
tora Schefflera i okolicznych 
uliczkach. Bibeloty, porcela-
na, książki, ubrania, biżuteria, 
dekoracje domów – wszystko 
unikatowe i w okazyjnych ce-
nach. Ta impreza jest okazją, 
by nadać drugie życie przed-
miotom, które są już nam nie-
potrzebne, a przydadzą się 
i ucieszą kogoś innego. To tak-
że miejsce spotkań, niekończą-
cych się rozmów z wystawcami, 
dobrej muzyki oraz zabaw dla 
dzieci. Zgłoszenia od wystaw-
ców przyjmowane są do koń-
ca sierpnia. Organizatorem 
imprezy jest Fabryka Sztuk, 

a partnerami: Zakład Usług 
Komunalnych i Straż Miejska.

WIĘCEJ INFORMACJI:
›› www.pchlitarg.tczew.pl

Obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Tczewie

W ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 10 września 
w godz. 15.00-19.00 od-

będzie się impreza plenero-
wa „Przed wiekami”. Dziedzi-
niec Fabryki Sztuk przy ul. 30 
Stycznia 4 zamieni się w hi-
storyczne obozowisko. Będzie 
można spróbować swoich sił 
w szermierce czy też rzucaniu 
podkową do celu, poznać za-
bawy plebejskie, przypatrzeć 
się pokazowi kucia i plecenia 
krajek oraz zasiąść przy śre-
dniowiecznym stole. Z kolei 

zespół muzyki dawnej zapro-
si do wspólnego tańca, a tak-
że wykona średniowieczne 
pieśni. Wydarzeniu towarzy-
szyć będzie wizyta w najstar-
szym zabytku Tczewa – Fa-
rze św. Krzyża, po której opro-
wadzi ks. Prałat Piotr Wysga. 
Jednym z punktów programu 
(godz. 16.00) będzie promo-
cja książki wydanej przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną – tłu-
maczenie powieści „Tczewski 
stos” Jiráska z końca XIX wie-
ku. Historyczne tło opowiada-
nia stanowi obecność w 1433 
roku wojsk husyckich na Po-
morzu, które wspierały kró-
la Jagiełłę w wojnie z Zako-
nem Krzyżackim. Tczew zo-
stał przez nich zdobyty sztur-
mem, a czescy najemnicy wal-
czący w służbie Zakony spale-
ni. Wstęp bezpłatny.
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L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa szkoła

Łączna ilość 
zebranych 
surowców 

wtórnych w kg

1. Wiktoria Styp – Rekowska 3 B SP 10 5133
2. Wiktoria Ot 6 B SP 12 4680
3. Błażej Brodowski 8 B SP 10 4045
4. Jagoda Lehman 3 C SP 10 3670
5. Marcin Kreja 4 C SP 10 3040
6. Jakub Kończewski 7 C SP 12 1960
7. Olivier Żurawski 5 C SSP 2 1740
8. Ksawery Brodowski 4 B SP 1 1638
9. Maria Nowińska 8 A ZSK 1570

10. Marcel Obtułowicz 5 D SP 12 1560
11. Antoni Pawłowski 8 G SP 12 1510
12. Fabian Pryll 5 A SP 5 1420
13. Jakub Szwarc 4 B SP 1 1364
14. Marcin Wolbrecht 3 C SP 4 1280
15. Weronika Ot 8 D SP 12 1280
16. Rozalia Moczyńska 3 A SP 12 1235
17. Maksym Wołyński 7 C SP 12 1141
18. Zuzanna Moczyńska 8 B SP 12 1115
19. Wiktoria Schlak 8 J SP 12 1046
20. Jan Hinz 7 F SSP 2 1040
21. Aleksandra Arendt 8 H SP 12 1035
22. Kacper Pokorski 4 C SP 1 1020
23. Kacper Mroczkowski 4 B SP 12 960
24. Maja Dzikowska 4 E SP 12 920

25. Agata Fudzińska 6 B SP 10 891

26. Maksymilian Puckowski 8 A SP 12 890

27. Łukasz Treder 5 B ZSK 840
28. Oliwia Surma 4 A SP 10 783
29. Maksymilian Sadowski 8 C SP 10 760
30. Adrian Wiśniewski 6 C SSP 2 753
31. Arkadiusz Zakrzewski 4 A SP 1 710
32. Natalia Brodowska 1 D SP 12 707
33. Cezary Hasa 1 C SP 12 700
34. Martyna Szczybura 6 C SP 12 700
35. Magdalena Klamann 5 B SP 1 697
36. Michał Nowak 2 C SP 10 696
37. Paweł Simirski 8 A ZSK 660
38. Kacper Partacz 2 C SP 10 658
39. Lena Dąbrowska 1 C SP 4 658
40. Kateryna Ustimova 4 B SSP 2 648
41. Mikołaj Potudin 1 B SP 1 645
42. Marika Wąsik 4 B SP 7 600
43. Paweł Szołtun 7 A SP 8 600
44. Jan Zawłocki 1 A SP 4 591
45. Bartosz Drewa 6 A SP 12 585
46. Florian Portjanko 8 I SP 12 580

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa szkoła

Łączna ilość 
zebranych 
surowców 

wtórnych w kg

47. Fabian Puckowski 1 C SP 4 580
48. Daniel Winiarski 8 A SSP 2 580
49. Alan Wieczorkiewicz 4 B SP 1 571
50. Wojciech Siejka 5 D SSP 2 560
51. Nadia Potudin 4 B SP 1 546
52. Bartosz Siejka 7 F SSP 2 540
53. Paweł Burdziński 7 A SP 12 522
54. Kornelia Mroczkowska 8 B SP 12 520
55. Szymon Pruszak 1 B SP 1 516
56. Bogna Rozum 3 B SP 10 505
57. Jan Mazurkiewicz 3 D SP 10 500

58. Marta Narloch 1 B ZSK 480

59. Denis Dólny 5 A SP 1 465
60. Julia Mroczkowska 1 C SP 12 460

61. Tymoteusz Pliszka 1 A SP 12 460

62. Natalia Filańska 3 B SP 4 458
63. Amelia Rozum 8 G SP 10 446
64. Filip Magdziarz 4 D SP 12 440
65. Milena Samp 1 D SP 12 435
66. Antonina Rozum 4 A SP 10 422
67. Dominik Kalkowski 2 A SP 12 409
68. Bruno Stubba 8 A SP 10 405
69. Maciej Lipiński 8 B SP 7 400
70. Weronika Klamann 1 LO ZSK 400
71. Kacper Olszewski 2 C SP 1 390
72. Agata Szymikowska 1 C SP 10 388
73. Wiktor Lewandowski 3 D SP 12 380
74. Bartłomiej Jakubowski 2 C SP 10 373
75. Fabian Kamiński 1 B SP 1 365
76. Julian Obtułowicz 1 B SP 12 360
77. Jaśmina Malik 1 E SP 12 360
78. Maja Gawrońska 2 C SP 12 360
79. Aleksander Wójciak 3 A SP 12 350
80. Nikodem Szymikowski 4 A SP 10 350
81. Julia Piekarska 3NLO ZSK 340
82. Kornelia Ząbek 4 C SP 4 340
83. Lena Draheim 1A SP 12 340
84. Lily Sarnowska 0 B SP 4 322
85. Maja Wróblewska 3 A SP 12 321
86. Nina Stryk 4 C SP 1 320
87. Daniel Muntowski 3 C SP 10 318
88. Oliwia Schlak 6 A SP 12 310
89. Nikola Schlak 6 A SP 12 310
90. Julia Królikowska 8 B SP 12 307
91. Amelia Poniewska 2 B SP 7 300
92. Filip Niżyński 8 C SP 7 300
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L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa szkoła

Łączna ilość 
zebranych 
surowców 

wtórnych w kg
93. Maksymilian Chajrewicz 5 B ZSK 300
94. Oliwia Olszewska 1 A SP 1 300
95. Maja Nowak 3 E SP 12 300
96. Olivier Jabłoński 2 C SP 10 295
97. Oliwia Pierunek 5 B SP 8 288
98. Nikodem Tramowski 1 D SP 12 281
99. Julia Zielińska 8 D SP 12 280

100. Aleksander Kalkowski 7 B SP 12 279
101. Ksawery Knopp 8 C SP 8 275
102. Agata Sperling 3 A SP 7 270
103. Aleksander Sperling 1 A SP 7 270
104. Jan Gawroński 1 C SP 1 260
105. Pola Justa- Tomczyk 8 F SP 12 260
106. Anna Grabowska 4 B SP 4 260
107. Nina Brządkowska 1 B SP 10 255
108. Kornelia Kamień 1 A SP 12 250
109. Mateusz Urban 3 C SP 4 247
110. Karol Marciński 7 F SP 12 245
111. Kacper Bucholc 3 A SP 12 244
112. Julia Karlińska 7 F SP 10 242
113. Amelia Speizer 2 B SP 5 241
114. Weronika Reich 8 A SP 12 240
115. Jakub Draheim 4 E SP 12 240
116. Mateusz Czaja 4 A ZSK 240
117. Bartosz Chełchowski 7 D SP 8 240
118. Paweł Strąk 8 E SP 10 229
119. Antoni Narloch 1 C SP 10 221
120. Miłosz Bławat 7 J SP 12 220
121. Maciej Gawroński 2 A SP 12 220
122. Adam Oszmana 1 E SP 12 220
123. Bartosz Latuszewski 8 F SSP 2 220
124. Szymon Podjacki 7 B SP 7 210
125. Nikola Stankiewicz 8 B SSP 2 209
126. Martyna Nowopolska 5 E SSP 2 204
127. Maja Kucks 7 E SP 10 200
128. Mateusz Dragun 7 C SP 12 200
129. Michał Żylis 2 A SP 4 200
130. Sebastian Samp 7 H SP 12 197
131. Wiktor ? Mroczkowski 4 A SP 4 195

132. Marianna 
Jutrzenka-Trzebiatowska 5 B SSP 2 188

133. Lena Oleszczuk 7 D SSP 2 188
134. Szymon Klatt 1 B SP 10 187
135. Bartosz Pytka 6 A ZSK 183
136. Przemysław Jabłoński 2 C SP 10 183
137. Michał Bogdanowicz 1 C SP 10 182
138. Oliwier Gdaniec 5 A SP 7 180

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa szkoła

Łączna ilość 
zebranych 
surowców 

wtórnych w kg

139. Paulina Jurczyk 1 A SP 7 180
140. Oliwia Flisikowska 5 B SP 7 180
141. Adrian Serafin 8 D SP 12 180
142. Zuzanna Urbańska 8 I SP 12 180
143. Xavier Jabłoński 4 B SP 10 180
144. Marta Piasecka 2 B SP 1 175
145. Agata Zakrzewska 7 F SP 12 171
146. Maja Grenz 4 C SP 4 170
147. Agata Domaszk 4 A SP 7 170
148. Matylda Szymańska 3 A SP 10 166
149. Julia Szlia 4 E SP 12 163
150. Szymon Ronowski 4 A SSP 2 162
151. Agata Godlewska 1 B SP 1 160
152. Ksawery Stryk 1 C SP 1 160
153. Konrad Rozkowiński 8 B SP 8 160
154. Karolina Marchel 5 B SP 7 160
155. Emilia Górna 8 I SP 12 160
156. Karolina Adamska 8 G SP 12 160
157. Wiktoria Olech 2 D SP 12 160
158. Jakub Hejmej 2 A SP 4 158
159. Michał Przechowski 1 C SP 10 155
160. Maria Holz 1 B SP 1 155
161. Julia Markowska 5 E SSP 2 155
162. Mikołaj Wyczling 1 B SP 1 152
163. Aleksander Surdacki 3 A SP 7 150
164. Aleksandra Jelińska 3 B SP 4 150
165. Antonina Wrzosek 3 C SP 4 150
166. Zuzanna Wrzosek 1 A SP 4 150
167. Dominika Kołodziejczyk 3 B SP 4 149
168. Aleksander Zwiefka 4 B SP 10 148
169. Emil Kotłowski 2 B SP 10 148
170. Alicja Lutomirska 3 A SP 8 145
171. Antoni Kownacki 1 A SP 1 145
172. Mikołaj Migdał 7 J SP 12 145
173. Lucjan Maury 4 B SP 4 144
174. Agnieszka Lutyńska 3A SP 10 143
175. Zuzanna Redzimska 2 C SP 10 143
176. Jakub Bronk 6 A SP 10 142
177. Zuzanna Kowalczyk 7 A SP 12 142
178. Alexander Kowalczyk 1 A SP 1 142
179. Zuzanna Ruchniewicz 4 B SP 1 142
180. Pola Puchowska 3 C SP 10 141
181. Adam Bieliński 6 B SP 10 141
182. Maciej Ostrowski 3 B SP 10 140
183. Filip Jaworski 3 C SP 5 140
184. Maria Poćwiardowska 6 B SP 12 140
185. Bartosz Nagórski 3 D SP 12 140




