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Festiwalowe projekcje w Tczewie

PELPLIN

IDstein Fama, największa firma
w gminie, zatrudniająca prawie
360 osób, czeka na
drugi etap prywatyzacji. Po jej
wprowadzeniu

Popłynął

gaz

przedsiębiorstwo
będzie mogło dy-

namiczniej
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:, odczas uroczystych
·
obchodów Dni Pelplina do odbiorców po raz
pierwszy popłynął gaz
ziemny: Dotychczas ponad
8-tysięczne miasteczko
korzystało jedynie z gazu
butlowego.
Inwestor - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wybudował stację redukcyjno - pomiarową
wysokiego ciśnienia oraz
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-
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ogromcy
zerwonego
kura
,

gazociąg średniego ciśnie
nia o łącznej długości około 1200 metrów: Cała sieć

wraz z przyłączami osią
gnęła długość 4500 metrów: Wstępne koszty inwestycji szacowano na
około 1,5 mln zł. Ile rzeczywiście kosztowała, dopiero się okaże.

Brak młodych
adeptów sztuki
pożarniczej doskwiera jednostce
Ochotniczej Str a ży Pożarnej. Dru howie mają coraz
więcej pracy.
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Dziś, żeby służyć
straży, trzeba
być zapaleńcem

w
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Zakończono

T~
Barbara mieszka
w Niemczech. Nie
rozumie pytania,
dlaczego mając
troje swoich dzieci, adoptowała
jeszcze troje, zamierza też przy-
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· SPORT

Trenowali
solidnie
Bardzo pracowicie
spędzili tegoroczne wakacje najlepsi tenisiści stołowi Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista".
Podopieczni Jana
Juwy uczestniczyli
w dwóch obozach
sportowych,
w Koczale i Zakopanem.

-

~·

iskup pelpliński Jan
Bernard Szlaga poświęcił dolną kondygnację

Dorota i Sławomir Gawrońscy kupują bilety na projekcję filmu w DKF. Bilety sprzedaje pracownik ·
Tczewskieg_o Centrum Kultury, Alicja Gajewska.
Fot.Andrzej Połomski

* jąć wychowankę

tczewskiego domu dziecka. - To
proste, trzeba
mieć serce - tłu
maczy.

-

budowę

Trudne adopcje

'

-

-I

ilmem „Ostatnia misja",
w reżyserii Wojciecha
Wójcika, zainaugurowano 22 edycję tczewskiej
repliki XXV Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni.
Przybyłych na premierowy pokaz przed wejściem na salę widowiskową witał zespół muzyczny
Tczewskiego Centrum Kultury.
- Nasza replika jest jedyną okazją do tego, aby obejrzeć premierowe filmy przed projekcjami w roz-

F

powszechnianiu - mówi Janusz obejrzeć podczas repliki festiwaKortas, prezes Dyskusyjnego Klu- lowych projekcji w Tczewie, znabu Filmowego Sugestia w Tczewie. , lazły się trzy z pierwszej czwórki
-A dzisiejsza projekcja Jes1 pierw- " najlepiej notowanych przez krytyszym akcentem zbliżających się r ków. Niestety, nie udało się do
obchodów naszego jubileuszu. ~
Tczewa sprowadzić "Prymasa", filDKF Sugestia w październiku mu o życiu prymasa Stefana Wybr. będzie obchodził 30-lecie dzia- szyńskiego, ale organizatorzy rełalności. Z tej okazji w kuluarach
pliki mają nadzieję, że tczewscy
domu kultury można oglądać wykinomani, mimo to będą usatysstawę
fotograficzną, na której
fakcjonowani.
utrwalono dorobek minionych lat.
(mt)
Wśród sześciu filmów, jakie miłośnicy kina polskiego będą mogli
str. 5

w kościele Najświętszej
Marii Panny Matki Kościo
ła na osiedlu Suchostrzygi
w Tczewie. Tym samym
zakończono budowę sakralnej części świątyni.
Budowa kościoła została
rozpoczęta w 1982 roku.
Posiada on 3600 metrów
kw. powierzchni. Górna
część ma 2000 metrów
i została oddana do użytku
w 1998 roku. Od tej pory
trwały prace budowlane
przy wykańczaniu dolnego
kościoła. Ma on kasetonowy sufit. Ławki mogą pomieścić około 500 wiernych.

REKLAMA

cetntD
MJl.Ul
N lnowsza Promoclal
Oprócz Jakości dbamy równi~ o ceny! W najnowsz«:f
promoc;fł sieci Plus OSM atrakcyjne telefony Jut od 11 zr.

Tczew ul. Mickiewicza 10, tel. 531 24 36, 777 55 64
lnformacja Handlowa ul. Jasińskiego 7, tel. 777 10 20

str. 16
-

Wprenumeracie „Dziennik Tczewski" taniej i z darmową dostawą do domul
1

(józ)

Wydarzenia tygodnia

Rozmowa tygodnia

li Święto plonów

Największy

wieniec dożynkowy został wykonany przez

mieszkańców gminy Stężyca.

Fot.Andrzej

Połomski

Z Dariuszem Zimnym, przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej, rozmawiamy o sprawach bezpieczeństwa
i estetyki miasta

- Jak
PELPLIN. 61 wieńców przygotowanych przez mieszkańców
całego województwa pomorskiego oraz diecezji
zobaczyć pelplinianie podczas obchodzonych w ich mieście dożynek wojewódzko-diecezjalnych.
Największy wieniec ważył około 400 kilogramów Niosło go

wsi i parafii
pelplińskiej

mogli

dziesięciu mężczyzn. Święto plonów rozpoczęło się barw-

nym pochodem ulicami Pelplina. Starostami dożynek byli
Piotr Świlski z Lignów oraz Janina Rzeszotek z Międzyłęża.
Starostowie dzielili się chlebem wypieczonym z tegorocznych plonów z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i samorządowymi. Podczas dożynek można było obejrzeć tegoroczne plony pochodzące z poszczególnych powiatów województwa pomorskiego. W dożynkach wojewódzko-diecezjalnych wzięło udział kilka tysięcy osób.

li

Występy zespołów

układa się współ
Straży

-

Uważam,

że

dobrze.
Przykładem jest komisariat
na osiedlu Suchostrzygi. Oddelegowano tam czterech
strażników miejskich, którzy
wspólnie z policjantami pilnują porządku. Otrzymujemy od mieszkańców pozytywne sygnały o tej formie
współpracy Chcemy pomysł
zastosować na osiedlach
Garnuszewskiego i Czyży
kowo. Z tych dzielnic otrzymujemy najwięcej sygnałów
o łamaniu prawa. Dotyczy to
drobnych, ale uciążliwych
wykroczeń. Potrzebne są pomieszczenia na osiedlowe
posterunki. Aby mieszkańcy
czuli się bezpieczniej, straż
nicy powinni być widoczni
na ulicach.

- Od miesięcy mówi się
o monitoringu ulic za pomocą kamer telewizyjnych.

Joanna Drągowska (od lewej), Joanna Kaizer i Emilia
Słomińska pokazują Marysi Szulc rekwizyty wykorzystywane podczas występów.
Fot Andrzej Połomski

PIASECZNO. Kilkanaście

zespołów

regionalnych wzięło
udział w dwudniowym przeglądzie w Piasecznie, w gminie
Gniew W blasku słońca tradycyjne kociewskie przyśpiewki
ludowe i tańce głęboko zapadały w serca publiczności. Jury
pod przewodnictwem Marii Pająkowskiej postawiono trudne zadanie. Poziom konkursowych zmagań był wyższy niż
w latach poprzednich i raczej wyrównany W rywalizacji kociewskich grup folklorystycznych wygrał zespół Kociewiaki
ze Starogardu Gdańskiego.

li

Zakończono budowę świątyni
pelpliński,

Jan Bernard Szlaga, poświęcił
dolną kondygnację w kościele Najświętszej Marii Panny
Matki Kościoła na osiedlu Suchostrzygi w Tczewie. Tym sa-,
mym zakończono budowę sakralnej części świątyni.

TCZEW. Biskup

li Integracja europejska
SUBKOWY. W Subkowach powstał Gminny Punkt Integracji Europejskiej, którego celem jest zaznajomienie wszystkich mieszkańców z problemami dotyczącymi Unii Europejskiej. Zajęcia, dla wszystkich mieszkańców gminy, będą odbywać się bezpłatnie. Rozpoczęły się one 20 września.

■

Konferencja partnerów

TCZEW. Na międzynarodowej konferencji miast partnerskich gościli przedstawiciele wydziałów młodzieży z siedmiu miast zaprzyjaźnionych. Uczestnicy omówili zasady
współpracy zagranicznej w poszczególnych miastach, szczególnie z udziałem dz1eci i młodzieży; ale przede wszystkim
nawiązali nowe kontakty. Przygotowano wspólnie program
współpracy na rok 2001 i dalsze lata.
(as)
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mowy; aby centrum mieściło
się w Komendzie Powiatowej Policji. Chcieliśmy, aby
budowę systemu współfi
nansowały banki i kupcy ze
Starego Miasta, ale nie ma
z ich strony zainteresowania.
- Czyli tak naprawdę nikt

praca tczewskiej
Miejskiej i policji?

- Ogłoszono już przetarg
na wykonanie systemu. Rada Miejska przeznaczyła na
ten cel pieniądze. Mam na dzieję, że w przyszłym roku
monitoring będzie funkcjonował. Powstaje pytanie, kto
ma się zająć obsługą kamer
telewizyjnych. Trwają roz-

poza

samorządem nie chce
dołożyć grosza do budowy

monitoringu na Starym Mieście. Kupcy twierdzą, że to
nie oni ponoszą straty
w przypadku wybicia przez
wandali szyb w sklepach. Za
szkody płacą firmy ubezpieczeniowe. Te, współfinansu
jąc system. mogłyby obniżyć
swoje wydatki.
- Przypuszczam, że obliry-qka i pilnują zysku. W przypadku
wykrycia, trudno też jest im
odzyskać
należność
od
sprawcy W Gdańsku, Kwidzynie, Sopocie istnieją systemy też w starych częściach
miast, finansowane z miejskich budżetów.
czyły wskaźnik

- W Tczewie, w razie za grożenia

skorzystać

na ulicy, można
z tzw. słupka po-

licyjnego.
- Budżet gminy nie płacił
za ich zainstalowanie. Była
to inicjatywa Zenona Odyi,

prezydenta Tczewa i Telekomunikacji Polskiej SA. Doszliśmy do wniosku, że jest
więcej miejsc, gdzie powinny
być ustawione słupki policyjne. Tak jest na osiedlu Zatorze. Nie zawsze słupki muszą służyć do interwencji
porządkowych.

-

Można

z nich korzystać w razie pożaru czy innych zdarzeń.

- Czy w Tczewie jest bezpiecznie?
- Ze statystyk wynika, że
tak. Poczucie zagrożenia powstaje często po oglądaniu
programów telewizyjnych.
Media kreują wizerunek
niebezpieczeństwa.

- Czy kierowana przez
pana komisja dba o prawidłowe wychowanie młodego
pokolenia?
-

Kładziemy

akcent na
współpracę z dziećmi i mło
dzieżą. Dla nich organizowane są konkursy antyalkoholowe, antynarkotykowe. Zajmują się tym szkoły, policja,
straż pożarna. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była
inicjatorką utworzenia świe
tlic socjoterapeutycznych.
Powstają też place zabaw dla
dzieci. Tylko pozornie nie
mają one związku z bezpieczeństwem. Dzieci i mło
dzież mogą korzystać z godziwej rozrywki, nie szukając zajęcia w podejrzanych
miejscach i towarzystwie.

. Z wyksztafcenta Jest prawnikiem, Od dwóch lat jest radnyn
Rady Miejskiej w Tczewie. Prze. wodniczy Komisji Bezpieczeń
stwa Publicznego i Praworząd

. ności. Uważa, że zainstalowani

'·. kamer monitorujących uli,.,. "1
Starym Miescie wpłynie o~

prawę bezpieczeństwa

i tczewian

goJIII"

- Komisja zajmuje się też
sprawami estetyki miasta.
- Z przykrością trzeba
stwierdzić, że w Tczewie ma ło uwagi przywiązuje się do
spraw zieleni. W miastach
partnerskich, takich jak Witten i Werder w Niemczech,
widać, że tam dba się o zieleń. W Tczewie renowacj;
poddawany jest park miej·
ski. Jest w nim zniszczon}
amfiteatr, który trzeba remontować. W mieście jest lC
procent terenów zielonych
Specjaliści mówią, że powinno być 30 procent. Braki zieleni szczególnie wid'.lr na
Suchostrzygach.

Roz1".,,. żal

Józef M. Ziólkowskz

Wiktoria Sidorowicz z Gniewa

Poetka pr
.; I.A.f~roria t Sidorowicz

:n-lJS' Jest
·

znaną poetką

ludową nie tylko w powiecie tczewskim. Już za tydzień odbędzie się wieczór
autorski poetki, promujący
jej pierwszy większy tomik
wierszy.
Poetka pochodzi z okolic
Lwowa, gdzie urodziła się
w 1911 roku. Wychowała
się w środowisku rolniczym. Po osiedleniu się na
Pomorzu przez wiele lat
pracowała w szkole w Polskim Gronowie, w gminie
Gniew. Była animatorką
życia kulturalno-oświato
wego tej wsi. Kiedy zaczęła
pracować z dziećmi i mło
dzieżą, obudziła się w niej
uśpiona potrzeba tworzenia. Wymyślała humory-

styczne scenariusze wiej-

REDAKCJA GDAŃSK ,. ,.
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komputer e

skich przedstawień. Pobyt
w Gniewie to nowy płodny
okres poetycki i czas pracy
w środowisku kulturalnym. Wiktoria Sidorowicz
założyła podwórkowy zespół artystyczny złożony
z dzieci. Z czasem grupa
przyjęła nazwę Magdalenki. Po śmierci męża zaprzestała swojej działalności.
Nie umiała pogodzić się
z utratą ukochanej osoby. Cały czas jednak przychodzili do mnie ludzie, którzy
chcieli, abym napisała dla
nich wiersz z okazji jakiejś
uroczystości - mówi Wiktoria Sidorowicz. - Nie mogłam odmówić, wiersze pisałam przez całe życie, pisanie sprawiało i nadal
sprawia mi wiele przyjemności. Kiedy widziałam, że
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ludziom podoba się moja
nie mogłam
z niej zrezygnować.
Poetka zaczęła pisać
jeszcze w dzieciństwie. Do
dzisiaj pamięta tytuł swojego pierwszego wiersza
„Idzie wiosna" Pisała dużo
również dla swojego zespołu. Obecnie wszystkie
swoje wiersze pisze na
komputerze, sama o sobie
mówi, że jest skomputerytwórczość,

zowaną babcią. 1\vórczość

poetki ma podłoże poetyckie i regionalne, wskazuje
na silny związek z ziemią.
Po pewnym czasie Wiktoria Sidorowicz zdecydowała się zgromadzić swoje
utwory poetyckie. Wydała
swój pierwszy większy tomik poezji, w którym zawarła wiele utworów napi-

Wiktoria Sidorowicz
Fot AndrzeJ PolomsJJ

sanych w ciągu całego ży
cia. Za tydzień w sobotę
o godz.16 odbędzie się wieczór autorski, na którym
poetka zaprezentuje swoją
twórczość.
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Gniew. Prywatyzacji

ciąg

Z powiatu

dalszy

p

flJ Rusza kampania buraczana

■

Ip

PELPLIN. W pelplińskiej cukrowni trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kampanii buraczanej. Ponad
200 osób będzie się mogło zatrudnić w cukrowni. Pracownicy sezonowi zatrudnieni zostaną na okres dwóch
miesięcy. Pelplińska cukrownia jak każdego roku będzie
pracować przez całą dobę. W tym roku zakontraktowano
100 tysięcy ton buraków cukrowych.
W ubiegłym roku pelplińska cukrownia zakontraktowała
blisko 112 tysięcy ton buraków. W tym roku będzie ich
mniej, ze względu na obniżone limity produkcji cukru.
Obecnie rolnik za tonę zakontraktowanych buraków
otrzyma 108,44 zł. Do cukrowni pelplińskiej buraki każ
dego roku sprzedają rolnicy z kilkunastu gmin województwa pomorskiego.
(as)

Ulstein Fama, najwięk
sza firma w Gniewie,
zatrudniająca prawie
360 osób, czeka na drugi etap prywatyzacji. Po
jej wprowadzeniu
przedsiębiorstwo bę

dzie mogło dynamiczniej się rozwijać, prawdopodobnie zwiększy
się zatrudnienie i wzrosną place.
Kłopoty gniewskiej Famy, związane z kryzysem
rynku stoczniowego i górniczego, głównych odbiorców jej produkcji, swoje
apogeum osiągnęły w 1995
r. Wtedy zakład został obję
ty ustanowionym przez wojewodę zarządem komisa-ee·?ym. Stan taki trwał
p~'..'.~z trzy lata. W 1998 r.
majątek firmy, jako aport
Skarbu Państwa, wniesiony
został do spółki ze Stocznią
Szczecińską. W sierpniu tego samego roku udziały
Stoczni Szczecińskiej, niewiele ponad 50 proc. kupił
norweski, rodzinny koncern Ulstein. Ten ostatni
wkrótce został przejęty
przez brytyjskiego Vickersa, wskutek czego utworzono podmiot o nazwie Vickers Ulstein Marine Systems. Na tym jednak nie

li Kongres Baltica 2000

Gniewska Fama to największy zakład w gminie. Na
zdjęciu Bogdan Rychert, tokarz.
Fot.Andrzej Połomski
Wiele wskazuje na to, że
zamierzenia inwestora już
wkrótce zostaną spełnione,
gdyż minister skarbu zaprosił niedawno zainteresowane strony do rokowań
w sprawie odkupienia należących do jego resortu
udziałów.

Obecnie

zmiany

gniewskie
przedsiębiorstwo znajduje
się w strukturach mającego
siedzibę w Norwegii koncernu Rolls-Royce, produkującego na rzecz komercyjnego

własnościowe

rynku morskiego.

..s.piewskiego przedsię
b, ~a. W listopadzie
uDUgłego roku angielskoniemiecki podmiot został
przejęty przez koncern
Rolls-Royce, w ten sposób
Fama stała się jego częścią.
Nadal ponad połowę akcji
spółki posiada inwestor zagraniczny, 42,5 proc. należy
do Skarbu Państwa, 7,5
proc. do obecnych i byłych
pracowników. - Nie jest to
sytuacja wygodna - ocenia
Andrzej Kutnik, prezes zarządu Ulstein Fama.
Struktura własności w ta kim układzie nie pozwala
na zdecydowane działania
związane z restrukturyza cją firmy. Pierwsza propozycja odkupienia reszty
udziałów od Skarbu Pań
stwa ze strony Ulsteina została wysunięta dwa lata temu. Reakcji jednak nie by-

Ten dział holdingu za opatruje statki handlowe,
pasażerskie, rybackie, holownicze oraz dział tzw. offshore związany w wydobyciem paliw. - Dla tych segmentów rynku naszego inwestora
produkujemy
przede wszystkim wciągar
ki cumO"wniczo-kotwiczne mówi prezes. - Stanowi to
około 60 procent produkcji.
25 procent naszych wyrobów trafia na polski rynek
morski, a ostatnie 15 procent - do segmentu lądowe
go, głównie do górnictwa.
Są to wciągniki przeznaczone do transportu we-

skończyły się

ło.

plftek
22 września 2000 r.

wnętrznego.

Według naszego rozmówcy, dzięki związaniu się

z inwestorem strategicznym, działającym na rynku
globalnym, miejscowy zakład może odejść od strategii przetrwania do strategii

Nie tylko samochody
Firma Rolls-Royce kojarzona jest z samochodami. Nie produkuje ich
jednak od 30 lat. Czę~ć koncernu RR, która produkowała samochody
przejęta została przez Vickersa, który przez rok był współwłaścicielem
Famy. Vickers aęść tę odsprzedał Volkswagenowi, który otrzymał również prawo do używania marki Bentley. Prawo do używania samochodowej marki Rolls-Royce od 2003 roku będzie miał koncern BMW.
Koncern Rolls-Royce składa się z kilku działów zajmujących się różny
mi formami aktywności. Przemysł okrętowy to około 15 proc. całej
produkcji firmy, Segment RR Marine składa się z działów produkują
cych dla floty cywilnej i dla marynarki wojennej.

rozwoju. Jednym z jej filarów ma być budowa nowej
hali. W metalowej konstrukcji o wysokości 15
m i powierzchni prawie
3000 m kw. prowadzone bę
dą głównie montaż oraz
produkcja urządzeń przeAndrzej Kutnik, prezes
znaczonych dla inwestora.
zarządu Ulstein Fama,
Oprócz wciągarek wykonyuważa, że w tym roku
wane będą również stery,
firma odnotuje wzrost
płetwy sterowe i urządze
sprzedaży swoich wyronia dla rynku off-shore.
W obiekcie zlokalizowana
bów.
Fot. Andrzej Połomski
zostanie suszarnia i malarnie. - Będzie to nowoczesna spadek sprzedaży naszych
hala wyposażona w dźwigi wyrobów; związany z ofeno nośności 50 ton - mówi sywą azjatyckiego przemyKutnik. - Kupione zostaną słu stoczniowego. W tym
dwie suwnice 25-tonowe i przyszłym roku powinnii dwie 10-tonowe. Teraz śmy jednak odnotować
w użytkowanej hali naj- wzrost sprzedaży. Od cen
gotowych statków uzależ
większa suwnica ma nonione są pośrednio płace
śność 3,2 tony. Już ten fakt
pracowników Ulstein Fama,
obrazuje skalę inwestycji.
Nowy obiekt, połączony obecnie bardzo niskie. Jest
z istniejącą halą, do użytku pewne, że będziemy podnooddany będzie na przeło -sili płace, ale zależy to od
mie grudnia i stycznia. - efektów pracy i ponoszoFirma pracuje na zdekapi- nych kosztów. Dzisiaj zbyt
talizowanym sprzęcie, pa- wysokie są koszty pośred
nie produkcji. Proporcje
miętającym początek lat
między liczbą pracowników
siedemdziesiątych - twierdzi prezes. - Będziemy go produkcyjnych a administracją są zachwiane. Bę
modernizować, kiedy podziemy dążyć do zmian.
zwolą na to środki.
Wysokie koszty produkcji
Cały czas trwają też praspowodowane są również
ce związane z
przez nieefektywne zaplekomputeryzacją
cze techniczne, gdzie wiele
prac wykonywanych jest
firmy.
ręcznie i wymaga dużych
Wszystkie te działania nakładów pracy
mają na celu usprawnienie
Rafał Bfadzikowski
procesu produkcji oraz
oszczędności w tzw. kosztach pośrednich. Aktualnie REKLAMA
w Ulstein Fama zatrudnionych jest 357 osób, z czego
POLWAR
170 pracuje bezpośrednio
- autoryzowany dealer firmy
przy produkcji. - Ten poCi?,ilńiJ3 3A
ziom zatrudnienia, aczkol* KOMPUTERY
wiek w innej strukturze,
* KASY I DRUKARKI FISKALNE
powinniśmy utrzymać - de* SERWIS, RATY BEZ ŻYRANTÓW
i I WPŁATY
klaruje A. Kutnik. - Wszyst* DLA SZKÓł. BEZ VAT
ko zależy od rynku.
83-11 O Tczew,
W ostatnich dwóch latach
zaobserwowaliśmy

około

20-procentowy nominalny

pl. Gen. Hallera 5
TEL./FAX 058 5312119
e-mail POLWART@ONET.PL.
R-10664/A/1258

TCZEW. W ramach kongresu organizacji pozarządowych
z europejskich miast partnerskich Baltica 2000, trwa specjalna sesja poświęcona bezrobociu.
Spotkania potrwają do 24 września. Głównym animatorem imprezy jest Fundacja Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Kongres Baltica 2000 odbywa się jednocześnie w pięciu miastach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi oraz Tczewie. Biorą w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządo
wych, zarówno lokalnych jak i z miast partnerskich wymienionych ośrodków. W każdym rozpatrywane są inne
zagadnienia, dotyczące kultury, rozwoju regionalnego, rodziny, niepełnosprawności, ekologii, ochrony środowiska
i bezrobocia.
Podczas sesji w Tczewie o formach walki z bezrobociem
we współpracy z organizacjami pozarządowymi mówić
będzie Grażyna Zielińska, prezes Krajowego Urzędu
Pracy. Natomiast zagadnienia związane z organizacjami
pozarządowymi i problematyką zatrudnienia w doświad
czeniach Unii Europejskiej, wyjaśni jej przedstawiciel.
Sesja w Tczewie odbędzie się jutro, w auli CED, a spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30.
(mt)

REKLAMA

~

' FUTURA \

©

TRUCK CENTER
SPRZEDAŻ

LEASING

SA

POJAZDÓW: F I N A N S O W A N I E :

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 48/50

Gdańsk,

tel. 0-58/301-07-53, 301-11-23

tel.

ul. Partyzantów 74
0-58/345-39-53 do 56

PEŁNA GAMA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

W SIECI IVECO Plus
1 jakość z 2 ręki

EUROCARGO ML75E14
ML75E15

IVECO DAILY 59.12

Kontenery, skrzynie z plandeką,
w windę - 1OOO KG;
roczniki '97, '98; 136 KM i 143 KM;
dopuszczalna masa całkowita 7500 kg;
kubatura zabudowy do 35 m3 ; termin dostawy do 21 dni•

Kontenery, skrzynie z plandeką,
w windę; roczniki '97,
'98; 122 KM; dopuszczalna masa
całkowita 5900 kg; kubatura zabudowy do 26 m3 ; termin dostawy
do 21 dni•

CENA od 2258 zł/miesiąc

CENA od 1879 zł/miesiąc

IVECO DAILY 35.1 0V
35.12V

EUROTECH MP440E38 T/P
EUROSTAR LD440E38 T/P

wyposażone

Furgony, 103 KM i 122 KM; dopuszczafna masa całkowita 3500 kg; kubatura furgonu do 15,5 m3 ; termin
dostawy do 21 dni*

CENA od 1295 zł/miesięcznie

wyposażone

Ciągniki siodłowe z kabiną sypialną;

roczniki '96-'98; 380 KM; zawieszenie tył - pneumatyczne; obciąże
nie tylnej osi 11 5000 kg; standardowe wyposażenie dla rynku niemieckiego; termin dostawy do 21 dni*
S-4632/A/981

\
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OKTAN s.c.
RENAUtT

Najpierw

P.rzyjemność ...
OC, AC, NW gratis

N-2349/A/564

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

RATY OLA KAŻDEGO

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-51-21
84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85
76-241 NowaDąbrowa
tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

ogłaszaj się!

- SUPEROKAZJA BEZ ZAŚWIADCZEŃ OZAROBKACH
- BEZ PORĘCZVCIELI, MIN. FORMALNOŚCI

... potem

przyjemność.

Zacznijmy od przyjemności. Dostaniesz od nas w prezencie pełny pakiet
; ubezpieczeń: OC, AC i NW. A teraz... prawdziwa przyjemność - do
bezpłatnego pakietu ubezpieczeń dobierz odpowiadający Ci model z gamy
Renault: Clio, Kangoo, Megane, Scenic lub Laguna. Kredyt na wszystkie
modele - już od 5% rocznie.
Cała przyjemność - po Twojej stronie. www.renault.com.pl

U NAS NAJNIŻSZE RA TY W KRAJU NP.
Zamów Renault z bezpłatnym pakietem ubezpieczeń.

1O OOO,- od 66,30 zł;
25 ooo,- od 165,74 zł;
100 ooo od 662 zł.

Renault Credit Polska
---- ·--•·------

REZERWACJE
B.P.H.F. ,,

E OM"

Biura

GDYNIA, ul. Świ.toiańska 46
TEL. (058) 661 79 68
S~UPSK, ul. Kilińskiego 2/ 3
TEL. (059) 84 00 904

Ogłoszeń

Gdańsk,

Targ Drzewny 9111,
tel. (058) 300-32·23, 1ax 300-32-14;
Gcfynia. Władysława IV 17
tel(058) 620-08-32, fax 620-89-17;

Auto Nowak - <i.Z . Nowak
81-002 Gdynia, ul. Morska 517A
tel. (058) 664-08-88
. e-mail: salongdynia@poczta.wp.pl

~ . ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-52·30, tax 236-52-32;
Sąlsk,ul.Frrowa3d,

84-242 Luzino, Kębłowo, ul. Wejherowska 30
tel. (058) 678-25-37/38
e-mail: salonkeblowo@poczta.wp.pl

tel. (059) 84'-48•71, fax 841-43-71,

S 4434/81 1 '163

IE PRZEGAP OKAZJI
SALO IE GROBLE

SKI JR
FELICIA JUŻ OD 27 490 PLN

FABIA 32 690 PLN

OCTAVIA COMBI 48 190 PLN
4000 PLN mniej*

UBEZPIECZENIE WCENIE

m-cma rata 652,94 PLN
wkład własny:

m-cma rata 549,07 PLN

6538 PLN

okres kredytu: 72 miesiące

wkład własny:

4000 PLN mniej*

5498 PLN

okres kredytu: 72 miesiące

m-czna rata 962,52 PLN
wkład własny:

GROBLEWSKI JR

9638 PLN

okres kredytu: 12 miesiące

Sopot, Al. Niepodległości 954, tel./fax (058) 550 36 19, tel. (0604) 600 600, ul. Bitwy pod Płowcami 54, tel. (058) 550 37 38, fax (058) 555 07 49
http://www.groblewski.com.pl
* wybrane modele
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Tczewski

Tczewska

repliką gdyńskiego

Premierowe pokazy

festiwalu

Piątek
W Tczewskim Centrum Kultury od wtorku trwa replika
XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pokaz filmów potrwa do niedzieli. Dzisiaj miłośnicy polskiego kina będą mogli obejrzeć film Piotra Wereśniaka pt.,.Zakochani" . Jest to melodramat z akcentami społeczno-oby
czajowymi. Piękna dziewczyna uwodzi mężczyzn, wykorzystuje ich, a potem porzuca. Jednak pewnego dnia spotyka młodego mężczyznę, który stosuje tę samą taktykę
wobec kobiet. W rolach głównych zobaczymy Magdalenę
Cielecką, Bartosza Opanię, Katarzynę Figurę, Jana Frycza
i Beatę Tyszkiewicz.

Od wtorku w Tczewskim Centrum Kultury
trwa replika XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Kinomani
obejrzą sześć najnowszych polskich filmów.

■

- Pokazy festiwalowych
filmów odbywają się u nas
od ponad dwudziestu lat mówi Janusz Kortas, prezes Dyskusyjnego Klubu
Filmowego
Sugestia
w Tczewie. - Wspólnie
z Wiesławą Quellą, dyrektor TCK, staramy się, aby
tczewscy miłośnicy kina
polskiego mogli zobaczyć
nie tylko filmy premiero- Tczewska replika ma coraz młodszych_ amatorów. Na zdjęciu Damian Tomaszewski.
we, ale znaczące i ciekawe.
Fot. Andrzej Połomski
ciągu dwudziestoletTczewska replika por~ historii tczewskich re - Mimo to, każdego roku płaci od 350 do 400 zł lub
plik festiwalowych projek- czynimy starania, aby jed- procent od wpływów ze trwa do niedzieli, 24 września.
cji miasto odwiedziły takie nak sławy kina polskiego
przyjeżdżały do Tczewa na
sprzedaży biletów.
(mt)
sławy jak: Małgorzata Piespotkania i rozmowy
czyńska, Agnieszka Holland, Piotr Fronczewski, z klubowiczami. To, czy
Franciszek Pieczka, Jan przyjadą do Tczewa w tym
Jakub Kolski, Janusz Zaor- roku, zależy nie tylko od
Bilety na poszczególne projekcje, w cenie 6 zł, można nabywać bezponaszej operatywności, ale
ski czy Kazimierz Kutz.
średnio przed każdym seansem. Dla posiadaczy karnetów na wszyst- Z zapraszaniem gości przede wszystkim chęci
kie projekcje, które można było kupić przed pierwszym seansem w ce•
od kilku lat są, niestety, gwiazd.
nie 25 zł, w ostatnim dniu pokazów rozlosowane zostaną atrakcyjne
Filmy, jakie tczewianie
kłopoty - mówi Janusz
nagrody. Dla naszych Czytelników mamy niespodziankę. Zaproszenia
Kortas. - Gwiazdy dzisiaj mogą oglądać od wtorku
na sobotnią i niedzielną projekcję. Pierwsze dwie osoby, które zgłoszą
się do redakcji z piątkowym numerem „Dziennika Bałtyckiego" zaprodo niedzieli, pochodzą
są bardzo zajęte, często
szenia te otrzymają bezpłatnie.
przyjeżdżają do Gdyni na
z kopii festiwalowych
(mt)
premierę swojego filmu
.i z dystrybucji. Za wypoży
i zaraz po niej wyjeżdżają. czenie jednej kopii TCK

a,}

W tczewskim DKF

dla
Januszem Kortasem,
prezesem tczewskiego
Dyskusyjnego Klubu Filmowego Sugestia, rozmawiamy o początkach i obecnej sytuacji DKF.
-Jak to się stało, że w tak
k

niewielkim mieście jak
Tczew, 30 lat temu powstał
klub filmowy?
- Doszło do tego z inicjatywy ludzi, którym zależało,
abywTczewie coś się działo. Pomysłodawcą powstania klubu była Poradnia
Metodyczna Pracy Kulturalno-Oświatowej (odpowiednik powiatowego domu kultury), której szefem
był Roman Landowski.
- Czy to znaczy, że ini-

cjatywa jednego człowieka
wystarczyła, aby klub filmo-wy zaczął działać?
Współzałożycielem

klubu był również Grzegorz Mułkowski, instruktor
w ówczesnym Domu Kultury Kolejarza. To właśnie
z inicjatywy tych dwóch
panów odbyło się pierwsze
spotkanie założycielskie
klubu i wybory pierwszej
rady, której członkami zostali pracownicy poradni,
DKK i kina Wisła, czyli zawodowcy.

bredn eh
- Czy to prawda, że jest
pan prezesem klubu od początlcu jego istnienia?
- Tak. Jako jedyna osoba
w tym gronie pracowałem
w melioracji, zostałem
przez kolegów wybrany na
prezesa, i tak już zostało.

- Kiedy w takim razie
pierwsza projekcja filmu w DKF Sugestia?
odbyła się

- Klub istnieje od 26
października 1970 roku,
a pierwsza projekcja odbyła się miesiąc później, dokładnie 30 listopada w sali
DKK, gdzie filmy wyświe
tlano do marca 1971 roku.
Rozpoczęliśmy nie byle jakim filmem, bo „Buntownikiem bez powodu". Pamię
tam jak w tamtych czasach
sale wypełnione były po
brzegi, a zdobycie karnetu
na projekcje filmów DKF
wcale nie było łatwe. Tak
było prawie do lat 90., kiedy to DKF miały możliwość
projekcji przedpremierowych, po umiarkowanych
cenach oraz z tzw. puli specjalnej.
- Czy to znaczy, że coś
w tej kwestii zmieniło się?
- Niestety, tak. Od lat
brak jest tzw. puli specjał-

Sobota

Wszyscy miłośnicy talentu i twórczości Krzysztofa Zanussiego będą usatysfakcjonowani. ,,Życie jako śmiertel
na choroba przenoszona drogą płciowf to studium psychologiczne. Bohater, 60-letni lekarz, podejrzewa, że jest
nieuleczalnie chory. Zawsze był egoistą i cynicznie nastawiony do życia. Bliskość końca żywota wyzwala w nim
pragnienie, by bezkarnie spróbować wszystkiego, czego
w życiu unikał. Pod pozorem przyjaźni i bezinteresownej
pomocy próbuje zniszczyć miłość pewnej młodej pary.
A na poznanym zakonniku chce wymusić wyznanie wiary.
W roli głównej zobaczymy Zbigniewa Zapasiewicza, któremu partnerować będą Krystyna Janda, Tadeusz Bradecki, Paweł Okraska i Monika Krzywkowska.

li Niedziela
Wieczorem wyświetlony zostanie ostatni film tczewskiej
repliki. Będzie to „Duże zwierzę" w reż . Jerzego Stuhra,
który jednocześnie jest odtwórcą głównej roli. W filmie
zobaczymy również Annę Dymną, Andrzeja Kozaka, Feliksa Szajnerta, Krzysztofa Głuchowskiego i Andrzeja
Franczyka. W niedużej górskiej miejscowości pewnego
dnia jeden z najbardziej szanowanych obywateli pojawił
się na ulicy z... wielbłądem . Egzotyczny zwierzak zadomowił się u państwa Sawickich, co jednak nie podoba si ę
okolicznej ludności. Los Sawickich i ich przyjaciela ma
rozstrzygnąć specjalna sesja Rady Miejskiej.

Projekcje filmów rozpoczynają
widowiskowej TCK.

się

o godz. 18.30 w sali
(mt)

,

id o

nej, zawierającej tytuły
przeznaczone tylko dla
DKF i kin studyjnych. Liczba klubów dyskusyjnych
spadła z 600 do trochę powyżej 100 w skali kraju.
Komercjalizacja dystrybu cji filmów spowodowała, że
jakiekolwiek preferencje
czy specjalne traktowanie
klubów stało się niemożli
we. Ponadto nastąpił zalew
filmami wideo i ludzie wolą
pójść po kasetę niż na projekcję filmu do klubu czy
kina.

Film

- Czy w takim razie kluby DKF mogą przestać ist-

Janusz Kortas

nieć?

- W jaki więc sposób zamierza pan przyciągnąć
publiczność na projekcje
DKF?

- Wydaje mi się, że ten
okres mamy już za sobą.
Wolno, ale systematycznie,
wzrasta liczba działających
klubów DKF i zainteresowanie nimi.

- Czy w Tczewie również?
- Muszę przyznać, że jesteśmy w wyjątkowej sytu-

acji, szczególnie w ostatnich sześciu latach. Dzięki
opiece i zrozumieniu roli
DKF przez Wiesławę Quellę, dyrektorkę Tczewskiego
Centrum Kultury, zostaliśmy przeprowadzeni przez
najtrudniejszy okres.

„Duże zwierzę" wyświetlony

zostanie w niedzie-

lę wieczorem.

Fot.Andrzej

Fot

Materiały promocyjne

Połomski

- Staramy się pokazywać
filmy inne niż prezentowa ne w rozpowszechnianiu
komercyjnym. Pokazujemy
filmy realizacyjnie skromne, aktorskie, o niskim bu dżecie, ale za to zmuszające
do refleksji. Nasz widz ma
wyrobiony gust i nie może
my go zawieść.
- Czego panu i wszystoglądającym życzę,
dziękując za rozmowę.
Rozmawiała

kim
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Konocar

Motor Centrum

Odejewski

Serwis Haller

Winiarczyk

Ventus

82-300 Elbląg
ul. Rawska 2-4
tel. 055 235 25 88
2328028

80-314 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 303
tel. 058 552 34 06
554 83 33 do 36
Il/o Brzeźno
tel. 058 342 76 40

80-717 Gdańsk
ul. Miałki Szlak 4/8
tel. 058 321 88 10
32188 00

77-300 Człuchów
Trasa 22
tel. 059 834 51 35
834 5136

80-299 Gdańsk
Obwodnica Trójmiejska
tel. 058 5525 525
www.opelhaller.com.pl

76-200 Słupsk
ul. Gdańska 18
tel. 059 8422 880
8428 826

83-110 Tczew
30 Stycznia 40
tel. 058 532 08 00
53208 01

5.35010 1

Szkolenia

Powiat tczewski. Jest praca

Powiato\VY Urząd Pracy
w Tczewie prowadzi nabór
na szkolenia przygotowujące
dv zawodów: asystentka dyrektora i kosmetyczka.
W przypadku pierwszego
wymagane jest \VYkszt. śred
nie, dobra znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego oraz okres rejestracji
w PUP pO\VJŻej 6 miesięcy:
W przypadku drugiego szkolenia wymagane jest \VYkszt.
zawodowe. Szczegółowe informacje - w pok. 213 i 214
PUP w Tczewie.
(mm)

■

I
Powiatowego Urzę
du Pracy w Tczewie
wpłynęły następujące oferty
zatrudnienia.
■ inspektor bhp - wymagane \VYkształcenie średnie,
uregulowan?. służba wojskowa,

■ mechanilc samochodowy - wymagane \VYkszt. zawodowe, staż pracy 3 lata,
■ monter kadłubów olcrę
towych - wymagane \VJkszt.
min. podstawowe
■ kontroler jakości - \VYmagane \VYkszt. zawodowe,
staż pracy min. 3 lata,

■ kierownik sklepu - \VYmagane \VYkszt. średnie, staż
pracy 2 lata w handlu, obsłu
ga komputera, kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, uregulowana służba wojskowa,

■ sprzedawca - wymagane \VYkszt. średnie, prowadzenie pełnej księgowości,
obsługa komputera, kasy fiskalnej, \VYkszt. zawodowe,
staż pracy 2 lata.

■ nauczyciel języka angielskiego - \VJffiagane \VY-

kszt. wyższe pedagogiczne,

Zainteresowani ofertami
do Powia-

towego Urzędu Pracy
w Tczewie, al. Solidarności
14Ą pokój 114. W każdy poniedziałek wraz z .Dziennikiem Bałtyckim· ukazuje się
dodatek .Praca·. Publikujemy w nim oferty zatrudnienia z woj. pomorskiego.

mogą zgłaszać się

(mm)

HURTOWNIA

s.c.
~<2,'t--~\

-

~C,~~ ~~'

~~~~~~"\

~,'!_,~~
~

BHP

art.

ODZIEŻ i OBUWIE ROBOCZE~~V\/--1

P/POŻAROWE ~ł,~:t:4.,.~

-

'\'I'

'Aa

Sb~~"9-;-ł/i.~

tel. (058)

~~
~

GŁOWACKIEGO 6 (DAWNE STW) \
,,,,,.

83- 1 O TCZEW, ul.

/_

~~:i~

- ART. SPAWALNICZE

- ART. BHP i
CHEMIA GOSPODARCZA

"'

532-07-22, 0604 96-42-30, 0606 89-31-8
R-10718/A/1258

'

-.. I

..

• ~,,

-·,r -

Zapraszamy do sklepu firmowego Era GSIVI
w Tczewie przy ul.
od 1

wrżeśnia

~arosława Oąbr"'owskiego

2000 r.

W sklepie firmowym Era GSM serdeczni i kompetentni doradcy

zapewnią

t>ełną

Pan.stwu

540

• wyborze odpowiedniego aparatu telefonicznego wraz z akcesoriąmi
• wyborze planu taryfowego, warantL J
z telefonu

prą najniższych

124,50 zł/I
80.00 zl/1
39,00 zł/I
104,00 zł/kgs
53.00 zł/kg
26.35 zł/I

22

I

iu każdej funkcji dostępnej w systemie GSM;

• wyborLc i natychmiastowym uruchomi

HOSSA

• uzyskaniu wszystkich informa ji na temat zasit;gu naszej sieci.

Na czwarte urodziny Era GSM
czt'""""'--· grosze za minutę połączenia
z wybraną osobą przez cały rok.

·nie cz
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Gniew. Pogromcy czerwonego kura

e
Brak młodych adeptów sztuki pożarniczej doskwiera gniewskiej jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej. Strażacy mają coraz więcej pracy.
Przy miejscowej straży
dwie młodzieżowe
drużyny pożarnicze, jedna
z nich może się nawet pochwalić zdobyciem pierwszego miejsca na tegoroczistnieją

nych zawodach sportowopożarniczych

młodzieżo

wych drużyn strażackich województwa pomorskiego. Ponad 25-osobową grupą mło
dych pogromców ognia opiekują się druhowie Piotr Jabłoński (chłopcy 12-14-letni)
i Leszek Mróz (chłopcy 1416-letni). Problem zaczyna
się wtedy, gdy młodzieńcy
wchodzą w dorosłość, zaczynają naukę, pracę, zakładają

rodziny: Wtedy na działal
ność w straży zaczyna brakować już czasu. - Rozumiem
ich doskonale - mówi starszy
ogniomistrz Jacek Czerwiń
ski, naczelnik gniewskiej
OSP. Do tego, żeby odejść ze
straży, zmusza ich proza ży
cia. Dziś, żeby służyć w straży, trzeba być zapaleńcem.
Realizacji strażackiej pasji
nie ułatwiają też właściciele

7-letni Florian Czerwiński
marzy o tym, aby tak samo jak ojciec i dziadek,
zostać strażakiem.
Fot. Andrzej

Połomski

prywatnych firm, czyli pracodawcy druhów. - Często
stawiają oni warunek: straż
albo praca i wtedy wybór
może być tylko jeden - dodaje naczelnik. - Aktualnie
w miejscowej straży skupionych jest 35 pełnoprawnych
podopiecznych św. Floriana.
Uczestniczą
oni ostatnio
w coraz większej liczbie akcji. - Mamy o około 30 !.)rocent wyjazdów więcej niż
w tym samym okresie ubiegłego roku - mówi Czerwiń
ski. - Są to wyjazdy głównie
do miejscowych zagrożeń,
którymi mogą być kolizje samochodów; ale i niebezpieczne roje os.
Warto odnotować, że po
pamiętnej wichurze w tegoroczne Boże Ciało strażacy
mieli 10 wezwań w ciągu jednego popołudnia. Miejscowi
pogromcy czerwonego kura
mają do dyspozycji dwa gaśnicze Stary; w tym jednego
z wyciągarką, szczególnie
pomocną podczas likwidacji

Gniewscy strażacy sami dbają o swój sprzęt. Na
ski i Jacek Czerwiński (tym razem „w cywilu").
skutków wypadków drogowych. Oprócz nich jest jeszcze własnoręcznie zrobiony
przez strażaków wóz ratow-

zdjęciu

(od lewej) Henryk Truszczyń

nictwa technicznego oraz
najnowszy, ubiegłoroczny
nabytek, wart 75 tys. złotych
- samochód ratownictwa

ekologicznego, w strażackim
parku maszyn jest również

Fot Andrzej

Połomski

dźwig.

(erbe)

REKLAMA
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DOSTAWCZE
PEUGEOT
W LEASINGU
EFL S.A. ZA

nie są dla nas problemem

99%
CENY!
SUMA WSZVSTKICH

PCV

PPU „01a" sp. z o.o.
~
NIETYPOWE WYMIARY
I KSZTAŁTY

SAMOCHODY

83-260 Kaliska, ul. Długa 3, tel./fax (0-58) 58-89-267, pon.-pt. 7.00-15.00
Biuro w Gdańsku, ul. Podkarpacka 21 (wejście od Góralskiej), telJfax (058) 342-41-68, pon.-pt. 10.00-17 .00
Biuro w Starogardzie Gd., ul. Sobieskiego 7, tel. (058) 56-116-52, pon.-pt. 9.00-16.00
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OPŁAT

ogłaszaj sięl

LEASINGOWYCH
STANOWI TYLKO
99% CENY
SAMOCHODU.

Europejski
Fundusz
Leasingowy

,,SERWIS BETON"

o

83-032 Pszczółki koło Tczewa
ul. Fabryczna 8, tel. (058) 683-93-52

Sil

-rl

1

206

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.
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PEUGEOT

hy drogowe
Pompy do betonu
Transport betonu
-- -·---·-~----==-,___
J

TRUCK CENTER.
Gdańsk,

ul.

Miałki

Szlak 48/50, tel. 0-58/301-84-67, 301-11-23
Słupsk - ALMOT, ul. Piłsudskiego 80, tel. 0-59/843-33-06
Bytów - ALMOT, ul. Lęborska 30, tel. 0-59/822-76-16

·furgon.wplata 20%, 4 lata
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Tczewski

Dla dobra dzieci

Trudne adopcje

e

e e

Barbara mieszka w Witten, w Niemczech. Nie
rozumie pytania, dlaczego mając troje swoich
dzieci, adoptowała jeszcze troje. - To proste,
w świecie, czyli globalnej
wiosce, pod koniec dwudziestego wieku ·trzeba
mieć serce - mówi.
Już od czterech lat do
partnerskiego miasta Witten
wyjeżdżają z Tczewa podopieczni ogniska wychowawczego, świetlic terapeutycznych, domu dziecka. Wyjazdy te organizuje Partnerschaftsverfin z panem Erichem Bremm na czele.
ym roku również dzieci
itten były na obozie że Halina Sypka (od lewej), Barbara Schauerte-Uike i Grażyna
Kania w czasie rozmowy.
glarskim nad Jeziorakiem,
Fot J ózef Ziółkowski
koło nawy Chodzi o to, aby
partnerskie kontakty nie
rektor Ogniska Wychowaw- glym roku zmarło. Kochali
Nasza
rozmówczyni
ograniczały się jedynie do
czego w Tczewie. - Adopto- je. Gdy o tym opowiada, pła twierdzi, że wzięła dzieci
tych pomiędzy władzami sawała kilkoro dzieci z biedcze. Chce być matką dla in- z domów dziecka, w których
morządowymi, ale także donych rodzin z Indii, Indone- nego dziecka. Proponuje się nie miały one warunków do
tyczyły zwykłych mieszkań
zji, Kanady; a równocześnie jej do adopcji dziecko chore, właściwego rozwoju. Sporo
ców miast partnerskich.
gościła dzieci z Polski. Panie
bo tylko na to zezwala pol - podróżowała. Była w WietZdaniem Ewy Boduch
przyjechały do Tczewa, bo
skie prawo. Halina nie chce namie, Indonezji, Tunezji.
z Ogniska Wychowawczego
w Tczewie, efektem tych zainteresował je los dzieci drugi raz przeżywać tego sa- Przejęła się losem dzieci lew tczewskich i gniewskich
mego cierpienia. Chce jed- żących na ulicach. Z wymiędzynarodowych spotkań
jest bardzo konkretna po- rodzinach. Mają pomysły na nak wychować polskie kształcenia jest pedagogiem
dziecko, a nie niemieckie. i zna się na terapii dzieci
moc i więź pomiędzy rodzi- dalszą pomoc.
Grażyna Kania pochodzi
Z adopcją niemieckiego nie z autyzmem. Jej mąż prowanami. W czasie tegorocznych
z
Polski,
w
tym
roku
gościła
miałaby
problemów. Godzi dzi księgarnię. Organizuje
wakacji 15 tczewskich dzieci
teatry dla dzieci. Oboje są
uczestniczyło
w Witten dwoje dzieci z Tczewa. Po- się nawet na przyjęcie poldobrze
sytuowani. Materialwiedziała
nam,
że
cieszą
skiego
się
rodzeństwa.
Nie
row różnego rodzaju spotkazumie, dlaczego prawo jej te- ne cele dawały szczęście na
niach, były w zoo, spotkały one z pobytu w Niemczech.
pewnym etapie życia. Trzeba
go zabrania.
się z burmistrzem niemiecPotrzebują ciepła
było pójść- dalej, wszak świat
." o miasta. Odwiedziły
jest globalną wioską.
- Niektóre nie mają peł Sądy nie rozumieją
) kajakowy, pływały stat- Byłam na Majorce,
- Polskie sądy nie rozu 1'..l.em po rzece Ruhr, zwie- nych rodzin, a mimo to okaw Meksyku i wielu krajach zują
mi
dużo
serca
-powiemieją
wielu
spraw
mówi
G.
dziły starą kopalnię.
działa G. Kania. - Potrzebują
Kania. - Uważa się, że jest to mówi Barbara. - Pieniądze
W rodzinach
ciepła, pewnego luzu i pokahandel dziećmi, które są po- nie mają dla mnie większego
znaczenia. Chcę pomagać
zania, że świat jest także dla tem bite i poniewierane.
Gościnę zapewniły im roludziom
i jest to mój moralnich.
Gdy dziecko straci jeZdaniem Ewy Boduch,
dziny niemieckie i polskiego
pochodzenia. Dzieci uczest- dynych opiekunów, babcię rozwiązaniem byłby kon - ny wybór wynikający z serczy dziadka, musi trafić do trakt między przybranymi ca. Jest 2000 rok, a jak żyją
niczyły także w codziennym
domu dziecka. Babcia Justy- rodzicami a ośrodkiem opie- dzieci w Afryce, Indonezji?
życiu rodzinnym swoich nieny pytała, czy po jej śmierci kuńczym lub opiekunem Ile dzieci nie ma rodzin, tak
mieckich
rówieśników.
że w Pols~?'l"1Jyta Barbara.
będę
mogła zaopiekować się
dziecka.
Kontrakt
taki
W
ubiegłym
tygodniu
w Tczewie przebywały Gra- jej wnuczką. Jestem matką trwałby do dorosłości dziec- Adopcja
samotnie wychowującą trój- ka.
żyna Kania, Halina Sypka
jak kontrakt
Barbara Schauerte- Liike
i Barbara Schauerte-Liike kę dzieci. Czuję się Polką.
Przeżyłam
wiele.
Kocham
Ewa Boduch jest człon
jest rodO\vitą Niemką. Wyz Witten, które w czasie letchowuje troje swoich dzieci. kiem Towarzystwa Resocjanich wakacji gościły dzieci dzieci.
Halina Sypka też od dzie- Przejęta sytuacją rodzin, ad- lizacyjnego, które zostało zaz Tczewa.
- Pani Barbara na własny sięciu lat żyje w Niemczech. optowała trójkę dzieci z róż łożone dwa lata temu
koszt prowadzi rodzinny Trzykrotnie gościła dzieci nych krajów. Jest zbulwerso- w Warszawie przez czoło
dom dziecka - powiedział z Tczewa. Oboje z mężem wana sytuacją w domach wych polskich terapeutów.
nam Zbigniew Boduch, dy- wychowywali dziecko nie- dziecka na Dalekim Wscho- Mówi, że czynione się próby
pełnosprawne, które w ubiedzie, skoszarowaniem dzieci. rozpowszechnienia tak zwaDobrze ocenia warunki nej adopcji kontraktowej.
w polskich placówkach. Polega ona na tym, że przyChce też zapewnić rodzinę gotowywana jest rodzina,
która wie, że dziecko przyjmałej Monice z tczewskiego
domu dziecka. Twierdzi, że muje tylko na czas normalidziecko jest in_teligentne zacji sytuacji w jego naturali należy dać mu szansę roz- nej rodzinie.
- Gdyby to się upowoju w przybranej rodzinie.
wszechniło,
byłoby dobrym
Monika bywa na wakacjach,
rozwiązaniem dla dzieci. feriach, w rodzinie Barbary.
dodaje E. Boduch. - Obecnie
Może wrócić
dzieci oczekują na adopcję
przez kilka lat.
do domu
W tym czasie powstają
, - Nie chcę zamykać dziec- u nich nieodwracalne zabu ku drogi powrotu do domu - rzenia osobowości. Często
mówi Barbara Schauerte. - przekreśla się im szansę ży
Monika po zdobyciu wy- cia w normalnej rodzinie.
Paulina w sierpniu była na wakacjach w Witten. Płykształcenia mogłaby pomóc
nęła statkiem po rzece Ruhr.
Fot.Archiwum
rodzeństwu .
Józef M. Ziótkowski

li Ognisko wychowawcze
TCZEW. Ognisko wychowawcze
ścielnej

działa

przy ulicy Ko-

6. W ciągu roku może w nim znaleźć opiekę 60

dzieci. _W ubiegłym roku szkolnym usamodzielniło się 20
podopiecznych. Aktualnie trwa nabór dzieci, które dobrowolnie zechcą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. W czasie kilkuletniego pobytu będą się uczyć samodzielnej nauki i brać udział w zajęciach pozalekcyjnych.
Pedagodzy z ogniska pomagają dzieciom odrabiać lekcje.
Organizują dla nich, w zależności do zainteresowań,
wolny czas. Są więc zajęcia sportowe, kulturalne, wychowankowie uczestniczą w wystawach i festynach.
W ognisku mogą przebywać dzieci w wieku od 7 do 18
lat. Zdaniem pedagogów, im wcześniej trafiają do ogniska, tym lepiej dla ich rozwoju. Aktualnie trwa nabór 20
dzieci.

li Rodzina nadziei
GDAŃSK. W gdańskiej fundacji „Rodzina nadziei" powiedziano nam, że droga dziecka do adopcji w kraju jak
i zagranicznej jest długa. Zawsze najpierw szuka się rodziny zastępczej w Polsce. Trwa to około trzech miesięcy.
Jeżeli nie ma efektów, dokumentacja trafia do banku danych jednego z dwóch centralnych ośrodków warszawskie?, ~ajmujących się adopcją zagraniczną. Tam przez 34 ffiles1ące nadal poszukiwana jest rodzina zastępcza
w kraju. Gdy nie udaje się jej znaleźć, wówczas poszukiwana )est rodzina zagranicą. W rodzinach zastępczych
w kraJu udaje się umieścić najwięcej dzieci małych
i zdrowych. Trudniej znaleźć rodzinę zastępczą dla dzieci
powyżej 10 lat lub chorych, niepełnosprawnych.
Przy adopcji bierze się pod uwagę wiele czynników, mię
dzy innymi tożsamość dziecka, korzenie narodowe, religijne. Niektóre z krajów, między innymi Niemcy; stawiają
wysokie wymagania adoptowanym dzieciom. Łatwiej
wspgłpracuje się z Francją, Holandią.
(józ)
REKLAMA

PROMOCJA

Gwarancja do 15 lat
Bezpłatna wycena i doradztwo techniczne
Arkusze docinamy na wymiar
Zapewntamy transport i wykonawstwo,
orynnowanie, obróbki, okna i folie dachowe

Blachodachówki Trapezy

Autoryzowany przedstawiciel producenta
Prus= Gd., ul.

Od

Kościuszki

17 zł/m2

1

Tcl./fax (058) 77-33-551, Tel. (058) 77-33-552, 0501-441-191
Pon.-pt 8-18; oob. 9-13

JAPPARTS s.c.

ul. Hynka 21,paw. 5
80-465 GDANSK

EKSPLOATACYJNE BLACHARSKIE

tel./fax 058 344.34.52
tel./fax 058 344.34~5~
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Gdzie

Architektura regionalna w modzie

budować

o

fi Gmina
się

zbroi

Według

przepisów gmina
powinna brać udział
w uzbrojeniu terenów pod
budownictwo mieszkaniowe (są to zadania własne
gminy). Czasami jest to
połączony wysiłek gminy
i właściciela bądź inwestora. Na przykład w rejonie
Kartuz gmina partycypuje
w uzbrojeniu parcel we
wsiach Grzybno i Kiełpi
no.
- Mam tu na myśli kanali zację i wodociągi. W budżecie na ten cel przeznaczono sporo pieniędzy powiedział Andrzej Grodzki, kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki
Gruntami w Kartuzach.
W bieżącym roku na bu dowę kanalizacji i wodociągów przeznaczono
w tym regionie prawie 2,5
mln złotych.
Wolne tereny; które można
wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe, są
w miejscowości Przewóz
i Maks, gm. Chmielno. Jednak nie są one ani podzielone na parcele ani uzbrojone.
(gron)

Coraz większą popularnością cieszą się projekty
domów, oparte na kanonach tradycyjnego budownictwa regionalnego. Domy, które do niedawna
można było oglądać już tylko w skansenach, dzisiaj można spotkać w okolicach Chojnic, Kartuz,
w miejscowościach nadmorskich. Wywodzące się
z tradycji kaszubskiej budynki projektowali nawet
architekci... w Krakowie.
Do samotnego do niedawna w swojej walce o zachowanie tej tradycji Jana
Sabiniarza z Chojnic coraz
liczniej dołączają pokolenia
młodych architektów. Po raz
pierwszy od wielu lat zostanie zbudowane cale osiedle,
wzorowane na architekturze kaszubskiej. Wśród zieleni, między lasem a jeziorem powstaje nieopodal
Trójmiasta w Łapinie „Podmiejski Zespól Willowy" Inwestorem jest Towarzystwo
Inwestycyjne z Gdańska.
Kompleks, który zajmie
30 hektarów gruntu, będzie
się składał z 200 budynków
jednorodzinnych (o powierzchni od 140 do 230
m kw.), posadowionych na

działkach od 500 do 3000
mkw. Wszystkie one nawią
zują do dawnej, kaszubskiej
architektury; zarówno w formie - z gankami i podcieniami - jak i w doborze ma terialów. Będzie wiele charakterystycznych dla danych domów detali, w wykończeniu budynków zostanie wykorzystane zarówno
drewno, .jak i kamień. Budowa rozpoczęła się latem
br. i pierwsze wille zostaną
zasiedlone w sierpniu przyszłego roku.
Ile kosztuje kaszubski
dom? Developer wycenił go
na 2550 zł za 1 m kw. (plus 7
proc. podatku VAT) i po 10 tak będą
wyglądały domy, wzorowane na tradycjach architektury kaszubskiej, w
USD za 1 m kw. działki.
podmiejskim
zespole willowym w Łapinie.
Wizualizacja komputerowa Diogenes Stud!o Gdańsk
(war)

REKLAMA - - - - - - -

IELU POKOLE
Rok zaloż. 1906
ZRZESZENIE KRAJOWE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OFERTA

Banku

Spółdzielczego

w Tczewie
W SZEROKIM WYBORZE OFERUJE

> Kredyt na budownicfvło mieszkaniowe do 15 lat.

"fflj' DACH- DEK

> Udział środków własnych wnioskodawcy nie powinien
być niższy niż 20% planowanych kosztów inwestycji.

> Oprocentowanie kredytu 19% w stosunku rocznym.
Spłato rot i odsetek ustalana jest indywidualnie z klientem
w zależności od jego sytuacji ekonomicznej. Raty mogą
być płatne miesięcznie, kwartalnie lub w innych terminach
dogodnych dla klienta.

ul. Nowowiejskiego 35A, 83-000 Pruszcz Gd
tel./fax (058) 682-35-59, tel. 683-53-23
0602-220-629, 090-50-38-90

t}!RJ!, .·1 ł~I ~ [~!7
0

> Formy prawnego zabezpieczenia zwrotu kredytu ustala
Bank, w uzgodnieniu z wnioskodawcą.
0

0

83-110 Tczew
tel./fax 058/531-37-12
tel. 058/531-38-25

Oddział:

83-330 Żukowo
ul. Kościerska 9
tel./fax 058/6818-716
tel. 058/6849-345

Filia:

83-120 Subkowy
ul. Wybickiego 19
tel./fóx 5368-553
___J
R-13081/Al)._1~

ŻALUZJE

POZIOME I PIONOWE

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:
Bank Sp{>łdziel~
ul. I. Paderewskiego 1

MOSKITIERY
I SIATKI NA OWADY

ZAKUP POWYŻEJ

ROLETY WEWN~TRZN

1000

zł WCZASY GRATIS

tel. 777-0-555; tel./fax 531-74-14; tel.kom. 0602-332-878

~ I:{!) M._: iT'I ~~~·~~~@
- - -

-

-

-

-

I
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-
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Gdzie

W Rumi

bo
maju ubiegłego roku
wmurowano kamień
węgielny pod budowę nowego osiedla Spółdzielni
Mieszkaniowej "Janowo"
w Rumi. W ciągu niespełna
półtora roku u zbiegu ulic
Dąbrowskiego i Warszawskiej wyrosły cztery bardzo

budować

■

I

■

przyszłości

atrakcyjnie architektonicznie bloki. Zamieszka w nich
jeszcze do końca paździer
nika br. 100 rodzin. Mieszkania mają powierzchnie od
27 - 90 mkw. Koszt jesinego
metra - 2102 zł. Mieszkania
są standardowo wyposażo
ne w plastikową stolarkę

okienną i drzwi antywłama niowe, instalację centralnego ogrzewania. Kolejne bloki powstaną przy ulicach
Łódzkiej, Lubelskiej oraz
szeregowce przy ulicy Litewskiej. Docelowo na osiedlu oddanych zostanie 400

mieszkań.

(ajg)

Panorama nowego Janowa.

Fot. Andrzej Gojke

REKLAMA
- -

,,SERWIS BETON"

- - -

- -

- -

-~~--

83-032 Pszczółki k. GDAŃSKA
ul. Fabryczna 8, tel. (058) 683-93-52
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE „SAMBOR" S.A.
83-11 O Tczew, u I. 30 Stycznia 44
tel. (058) 532 21 62, tel./fax 531 22 39
zbyt 531 17 24, sklep 532 22 02, zaop. 531 10 54

drogowe
Pompy do betonu

I WYKOŃCZENIOWO-DEKORACYJNE
zapraszamy: 7-17, soboty 8-14
PUNKTY SPRZEDAŻY
Czersk, ADOM, ul. Wielewska 4, tel. (052) 39 866 82
Gniew, ul. 7 Marca 1, tel. 535 25 59
Lubichowo, ul. Zblewska 22, tel. 58 85 350
Malbork, AGROPOM, ul. Chrobrego 29, tel. (055) 272 30 01
Nowy Staw, SUR, ul. Lipowa, tel. (055) 271 51 55
Stara Kiszewa, ANETA, ul. Kościerska, tel. 687 63 56

R-13076/A/1154

I~PRODUCENT
1! li Ht l~t,l !~ 1~ IMl [! 1 Hł iI~ Wil;j iii i
STOLARKI PCV
1

W Tczewie w sąsiedztwie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstaje nowe osie- ✓
dle - Piotrowo.
W Piotrowie nowoczesność
sąsiaduje z przeszłością. Za chowane zostaną podworski
park, stawy i pałac. Zespół
parkowo-pałacowy ma być
fragmentem terenów spacerowych - sąsiadujący
z obiektami usługowymi. Zostanie otoczony prostokąt
nym układem ulic, skupiają
cym zespoły zabudowy wielorodzinnej i tereny zielone.
Urozmaiceniem krajobrazu
będą zbiorniki wodne.
Piotrowo ma być dzielnicą
o powierzchni około 40 hektarów. Budują tu małe spół
dzielnie mieszkaniowe, skła
dające się z kilkudziesięciu
członków. W budynkach wielorodzinnych zamieszka około 2 tysiący osób, a w jednorodzinnych - około tysiąca
(kn) ,

MATERIAŁY BUDOWLANE

TransQort pętonu ...,.

1

Dzielnica

1

SPÓŁDZIELNIA

IJ MIESZKANIOWA
\
~

Są

rezerwy

W Chojnicach w pierwszej
kolejności sprzedawane będą
działki na Osiedlu Asnyka.

Jest tam 70 działek pod budownictwo jednorodzinne.
Działki są uzbrojone w kana lizację, w późniejszym czasie
zostanie do nich dołączona
prąd i woda. Działki pod bu downictwo jednorodzinne są
też pomiędzy ulicami 14 Lutego a Prochową. Rezerwy
gruntów są natomiast mię
dzy Tucholską a Ustronną.
Budownictwo wielorodzinne
w Chojnicach natomiast rozwija się w kierunku północ
no - wschodnim. Pomiędzy
ulicami Kościerską, Ceynowy
a Igielską, pod budowę bloków przeznaczonych jest 50
hektarów. Jest też rezerwa te
renów na Osiedlu Kaszubskim. Tam inwestować bę
dzie Chojnickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego.
(mg)

TCZEWIE

PROWADZI NABÓR NA MIESZKANIA
W TRAKCIE BUDOWY 2- i 3-POKOJOWE

• WYSOKA JAKOŚĆ
i\' KONKURENCYJNE CENY
• RATY
• 10 LAT GWARANCJI

O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
od 48,6 m2 dÓ 63,5 m2

ADRES BUDOWY: TCZEW, ul. TOPOLOWA
ATRAKCYJNA CENA Z GWARANCJĄ CENY
NA DZIEŃ ODBIORU.
TERMIN ZASIEDLENIA - STYCZEŃ 2001 r. •

OFERUJEMY RATALNE GROMADZENIE WKŁADU BUDOWLANEGO WTRAKCIE REALIZAOI INWESTYOI.

83-000 Pruszcz Gd., ul. Konopnickiej 13

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMAOI UDZIELA DZIAŁ TECHNICZNY

tel.Jfax (058) 682·27·86, tel. kom, 050M84·738

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WTCZEWIE: ALEJA ZWYCIĘSTWA 6,

I
I

l---------------

\

.........

,

------------;,
/

Fot. Justyna Myszka

li

Między rzeką

a lasem

I

I

Jako pierwsze w Chojnicach sprzedawane będą
działki na Osiedlu Asnyka

ROPIASTO·

POKÓJ NR 7, TELEFON (0-58) 531-44-07 wew. 42.

W Redzie tworzony jest
projekt zagospodarowania
przestrzennego działek przy
ul. 12 Marca (między rzeką,
a lasem - Puszczą Darżlub
ską). Będą to prawdopodobnie tereny pod budowę
domków jednorodzinnych
dla indywidualnych inwe- A ,
storów.
(ele)

piątek
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Tczewski

1. Bytów

ul. Styperkowskiego

52,0

~AF-OL, Pracownia Architektoniczna Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2 tel. 552 40 29, 552 15 12;
Zukowo, ul. Kościerska 11, tel. 681 72 74,681 84 74

2. Chojnice

ul. Rzepakowa

37,5 53,0

Międzyzakładowa Spółdzielnia

Mieszkaniowa Dom, 85-087 Bydgoszcz, ul. Jarużyńska 4, tel

(0-52) 34-42·288

3. Otomino

os. Bursztynowe

4. Pucic

ul. Wejherowska,
Doni pod Wieźą,

5. Reda

98,0 i 150,0

Frankowski, Firma Budowlana, Otomin, ul. Tęczowa 13, tel./fax 303 89 13, O602 227 096

mieszkania
i apartamenty

38,0 - 82,0

P.H. Reda se Dariusz Guzek; AWAL. Puck, ul. Sambora 16, tel. 67 31 626

■ centrum mieszkałno - handlowe

mieszkania

94,0-117,0

Weinhaus Jakob Gerhardt Polonia,

■ ul. Gdańska,
Kasztel

mieszkania

32,0- 102,0

Lammex, Gdynia ul.

ok. 80,0·

Bomar se Wejherowo ul,

oferta
w przygotowamu

SM HWłasny Dach", Gdvnia, ul. 3 Maja 27/31 m.60 tel. 62 06 205, 66 12 328

■

6. Rumia

7. Tczew

8.Wejherowo

zespół

ul Starowiejska

Poznańska

Gdańsk

ul. M. Reja 3, tel. 344 72 34

1-3, tel. 661 88 88932, 33

Przemysłowa

21, tel. 678 43 92

■

ul. Asnyka

■

os. Centrum

mieszkania

280 - 99,0

SM „Janowo N, Rum.Ia Janowo ul. Stoczmowców 7a, tel. 671 61 00

■

ul. Topolowa

mieszkania

48,6 - 63,5

Spółdzielnia

■

Centrum 1

mieszkania

61,0 - 75,0

Budom, Tczew; ul. 30 Stycznia 46, tel. 531 04 26, 531 15 27, 532 07 55

ul Sikorskiego

mieszkania

30,0 - 80,0

WAZA Gdynia ul. Hutnicza 42 tel. 664 1111 Wejherowo 672 49 10

mieszkania '

42,0 - 88,0

PB Granit sp. z o. o., Kartuzy ul. Zielone Wzgórze 6, tel. 684-03-28, 681 48 34

mieszkania

25,0 - 76,0

PB Margo Gdynia uL Świętopełka 59 A, tel./fax 664 91 80, teL 664 95 36

1

Mieszkaniowa w Tczewie, al.

Zwycięstwa

6, p. 7, tel. 531 44 07 w. 42

Last minute

9. Kartuzy

ul.

Mściwoja

10. Kościerzyna

ul.

Szopińskiego

II
5

REKLAMA

W powiecie

Zarząd

Szansa

.I

Gminy Wejherowo

powiecie wejherowskim jest wiele terenów pod zabudowę mieszkaniową. Coraz większym
powodzeniem cieszą się
działki w malowniczych
miejscowościach tego regionu na przykład w Bolszewwie, a w ostatnim okresie
w Kąpinie .
Piękne tereny pod zabudowę znajdują się także

w gminie Szemud w miejscowościach: Koleczkowo,
Bojano, Dobrzewino, a także
we wsi Bożepole w gminie
Łęczyce. Na parcelach tam

•

PRODUKCJA I MONTAZ

położonych można budować

okien i drzwi PCV, ALU i drewnianych

~ domki jednorodzinne. Po-

dobną zabudowę przewidziano w planie zagospoda rowania miejscowości Dą
brówka w gminie Luzino.
- Jako tereny do sprzedaży
planuje się także działki
w Luzinie, Kębłowie oraz
Wyszecinie. Jest możliwość,
żeby w działki w tych
wsiach zainwestowała firma
developerska - mówi Anna
Grzenkowicz z Referatu Budownictwa i Gospodarki
Gruntami UG w Luzinie.
(Ele)

oraz

żaluzii, markiz, moskitier, rolet zewnętrznych

BRAMY GARAŻOWE

Działki przeznaaone do sprzedaży:
- położone są w miejscowości Kąpino, przy ul. Kazimierza Wielkiego i Stefana Batorego,
- ujawnione w KW Nr 32072 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie,
- są to działki budowlane, przeznaaone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- uzbrojone w sieć wodociągową, bez uzbrojenia w energię elektryczną.

Przetargi odbędą się dnia 11 października 2000 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni nr 6.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywolawaej do dnia 6.10.2000 roku w kasie Urzędu Gminy
do godz. 14.00. Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone. Wadium podlega przepadkowi w przypadku uchylenia się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni nr 6, tel. 672-31-18, pokój nr 212.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

PRODUKCJA GARAŻY BLASZANYCH

Henryk G~bafa

z drzwiami uchylnymi

Zakład
-Usługowy

Gdonsko2

86-170 Nowe

RUMIA.
671-93-41

Mfyńska

8
671-93-44

Tczew, Wojska Polskiego o/Wejherowo, Gdańska 76A
532-02-41
672-55-95
S-4593/A/1006

PRZETARC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s4_s9_~_1_169_,

„ALICJA"
nd OWO•Produkcyjno

Doradztwo techniczne, pomiar, transport - GRATIS!
RATY!

STALOWE KONSTRUKCJE HAL I DACHÓW
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BETONIAREK

R-13003/ A/1238

F.U.H. ,,TAn
83-000 Pruszcz Gd., ul. Reja 24
tel. 0-606-933-561

IORME I

PRUSZCZ GDAŃSKI, róg ul. Gałczyńskiego/Kochanowskiego

OKNA, DRZWI - drewniane, PCV
KOTŁY CO, GRZEJNIKI CO
PANELE podłogowe, boazeryjne
WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE

MIESZKANIA o pow. 40-140 m' w cenie od 1900 zl/m'

SO KÓŁKA

I- i li-poziomowe, piwnica 3-20 m', teren ogrodzony zamykany,
możliwość wykupienia miejsca postojowego w garażu

OKNA I DRZWI

1000 m 2 POMIESZQEŃ HANDLOWO-USŁUGOWYCH

83-000 Pruszcz Gdański, ul, Grunwaldzka 62
Tel. 682 30 75, Tel./fax 682 35 52

REALIZACJA wiosna 2001 r.
Kontakt: ,,EDBUD", tel. 683-84-52(54), kom. 0602-223-892
R-13154/~181

Polecamy
■

APTEKA do godz. 22 dyżur pełni
Apteka Gniewska, pr~ ~s. Witosa, tel.

z książką

535-28·38.
POGOTOWIE RATUNKOWE

Naszym Czytelnikom proponujemy spędzenie wolnego czasu z ciekawą lekturą.
■ .,Opętanie" A.S. Byatt
Autorka książki należy do

7 Marca 1O, tel. 535-26-99 lub 999
POLICJA ul. Kościuszki 2, tel. 535-2207
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ul.
Kościuszki 6, tel. 535-22-88
SZPITAL Rejoriowy,'ui. 7 Marca 10,
tel. 535-23-47 odwiedziny pon.-sob.
15-17, niedz. 1 święta 14-17
URZĘDY, Urząd Miasta i Gminy, pl.
Grunwaldzki 1 tel. 535·22-56 pon.-pt
7.30-15.30; Urząd Stanu Cywiln~o,
pl. Grunwaldzki 1 tel. 535-22-56 w.
23 pon.-pt. 7.30-15
WYSTAWY Zamek, pl. Zamkowy 2,
tel. 535-25-37 wt-sob. 9-17
OSRODKI KULTURY Centrum Kultury
Zamek, pl. Zamkowy 2, tel. 535-25-37
pon.-pt. 10·18, sob. 10·12
INF. PKS ul. Kopernika 535-23-26

IELILII

ścisłej czołówki współcze

,·_

i
~·- ::::::;.------

~-

APTEKA ul.

Kościuszki

-::r

~~:J!f!,._~'VJ;-?P --:. - ;: :

11 a, teL 536

12-74
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Wybic·
kiego 14, tel. 536· 12-14 lub 999
PO
LWybickiego 2a, tel. 536

nOCHOTNICZA STRAż POŻAANA ul.

Sambora, tel. 536-19-98
URZĘDY Urząd Gminy i Miasta, pl.
Grunwaldzki 4, tel. 536.-12-61 wt
·czw., pt. 7.40-15, pon., ~r. 7.40-16,
I sob. m-ca 7.40-13
WYSTAWY Muzeum Diecezjalne, ut.
bp Dominika 11, 536-12-21, wt.-sob.
11-16
OSRODKł

KULTURY Miejsko-Gminny

Q.5rodek Kultury, Sportu i Rekreacji pl
Grunwaldzki 2. tel. 536-14-54 pon·
pt 8-15

•mw.. . ., , . .,_" '".,. , . ., . _
·1.:,

.'l,,

-

'li.

'łf! _ w, ·-· '"•"-- - ~ - ~ ·~
APTEKA od 15.09 do 21.09 dyżur
pełni Apteka Pod Gryfem przy ut.
Jedności Narodu 16, tel. 531'44-61

POGOTOWIA RATUNKOWE

·ut.Wojska Polskiego 5,
tel. 531-32-55 lub 999
SZPIW r- Miejski, ul. 30 Stycznia 57, tel.
s~
Chorób Wewnętrznych, ul.
Pao __ Kiego 11, tel. 531-02-16; Kołe
'jowy,
uł.1 Maja 15 tel. 531-37-13 .
'POLICJA Komenda Powiatowa ul. Kasprowicza 2, tel. 531-1 J.00; Komisariat
Policji Suchostrzygi, ul. Żwirki 50,
tel.532-63-70;
POUCYJNY TELEFON ZAUFANIA 531-11
29
STRAż POŻARNA ul. Lecha 11, tel. 53135·46, 998
STRA! MIEJSKA ul. Piłsudskiego 1, tel.
531-39-61
USŁUGI POGRZEBOWE ul. Rokicka S, tel.
531-62-90; ul. 30 Stycznia 51, tel. 531
70·62
URZ~DY Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego
1, tel. 531-31-20;
Urząd Gminy, ul. techa 10,
. teł. 531-36-57,

Starostwo Powiatowe,
ul. Dąbrowskiego 18,
tel. 531-30-60. tel./fax 531~29-26; Urząd
Skarbowy, ul. Gdańska
tel. 531-25-29;
Unąd Stanu Cywilnego,
ul. Rutkowskiego tel. 531-~1-21
WYSTAWY Muzeum Wisły, '
· ul. 30 Stycznia 4, teł. 531-07-05
BIURO
NAPRAW TELEFONÓW
ul. Obr. Westerplatte 1,
tel. 531-12·21; 914
KLUB FEDERAOI
KONSUMENTÓW,
ut. J. Dąbrowskiego 20A, w każdy czwartek w godz. 16 -17
·
INF. PKP ul. Pomorska 18,
tel. 531-55-22
INF. PKS al. Zwycięstwa 13,
tel. 531-47-52
OSRODKI KULTURY
Tczewsk:e Centrum Kultury,
ul. Kollątaja 9, tel. 531•07·07; Osiedło·
wy Klub Kultury, ul. żwirki 49, tel. 531
05-81;
Osiedlowy Dom Kultury, al Zwycięstw
~. tel. 531 48-38

I

Wieczór

Film pt. ,,Gniew oceanu" wyświetlony zostanie w tczewskim kinie Wisła dzisiaj o godz. 20. Bilety w cenie 12 zł
(normalny) i 1O zł (ulgowy) do nabycia w kasie kina
przed seansem.
Fot.Matertalypromocyjne

anów kina czeka nie lada gratka. Od dzisiaj
w tczewskim kinie Wisła bę
dzie można obejrzeć katastroficzny melodramat pt.
,,Gniew oceanu"
Kapitan rybackiego kutra
.,Andrea Gaił" bardzo niezadowolony z wyników dotychczasowych połowów; kompletuje pięcioosobową zało
gę, chętną do wypłynięcia
w daleki, a niebezpieczny
rejs. Następują czułe poże
gnania z żonami i kochanka mi, pozostawionymi na lą
dzie. Potem wydarzy się kilka niemiłych przygód (z rekinem w roli głównej i czło
wiekiem za burtą), aż wresz-

cie obładowana sowitym łu
pem załoga zechce wrócić do
macierzystego portu. Po drodze trafi jednak na straszliwy sztorm, biblijny niemal
żywioł, sprzysiężenie trzech
agresywnych frontów atmosferycznych, "morskie piekło",
jak to określi dyżurny meteorolog CNN. Czy załoga kutra zdoła je pokonać?
W filmie grają: George Clooney; Mark Wahlberg, John
C. Reilly; William Fichtner,
John Hawkes, Allen Payne.
Reżyserem tego katastroficznego melodramatu jest Wolfgang Petersen.

snych pisarek brytyjskich.
Ma w dorobku kilka powieści, zbiory nowel i opowia dań, a także książki z zakresu historii literatury Wydane 1990 roku „Opętanie" zostało wyróżnione kilkoma
zaszczytnymi nagrodami,
m.in. Booker Prize i The
Irish Times International
Fiction Prize.
,,Opętanie" jest romansem,
jest również komedią aka demicką, traktatem o literaturze i esejem na temat
sztuki biografii. Są tu pisma
feministyczne, seanse spirytystyczne i historia naturalna, a wszystko to jednocześnie w dw'óch stuleciach.
Jedna po drugiej odsłaniają
się przed Czytelnikiem kolejne perspektywy, postacie
i intrygi.
(mm)

A. S. BYATI

Opętanie
Proponujemy naszym Czytelnikom lekturę książki
wybitnej współczesnej pisarki brytyjskiej A.S. Byatt.
Fot Matertaly promocyjne

(mm)

Dla naszych Czytelników mamy dzisiaj podwójne zaproszenie na film pt. ~Gniew oceanu 11 Bilet czeka na tego.
kto pierwszy zgłosi się do naszej redakcji, mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 17: z a~t~alnym egzemplarzem
,,Dziennika Bałtyckiego". Film wyświetlony zostanie dzisiaj godz. 20 w tczewsk1m km1e Wisła przy ul. J. Dą0
browskiego 11.

o

(mm)

Kil\lA

pójść
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Skala ocen wg Jarosfa~a Za;esi~skiego ~~~~-zobaa koniea~ie *** warto
Kina zastrzegają sobie możłiwośt zmiany repertueru be:z podania prl'JCZJTIY·

·odpowiedzialność

Titan - Nowa Ziemia ** •
Mission lmpossible 2 **
Gniew oceanu ***

USA (b.o.)
U5A (15 lat)
USA (15 lat)

można obejrzet

15.45

10 zł n., 8 tł u.

17.30
20

12 złn., 10 złu
12 zł n., 10złu

nleaynne

GOAASK

Neptun, <iŁ Druga SJ, tet.301-lłH...

Prymas, trzy lata z tysiąca
El Dorado
'

Polska (15 lat)
USA (15 lat)

Ja. Irena i ja **
Ja, Irena i ja * *
Człowie widmo

USA (15 lat)
USA (15 lat)

**

USA (15 lat)

* na własną

.

8.45, 12.30, 14.30, 18.15, 20.15
14, 20.30

16.15
18.30
20.20

12

zł

12zł

12

zł

KUPON (J!ZJti::ir I

Jesteś samotny, d1cesz poznać przyjaciela, skorzystaj
z naszej propozycji i zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników przyjmujemy wyłąanie z zamieszaonym kuponem. ANONSE ZE ZDJĘCIEM BĘDĄ PU9LIKOWANE
W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI (do zdjęcia prosimy dołąayć
pisemną zgodę na publikację fotografii w gazecie oraz
kserokopię dowodu osobistego - strona ze zdjęciem).

Piotr (26/178/84) dobrze zbudowany, z wyksztalceniem średnim. Poszukuję
dojrzalej atrakcyjnej part·
nerki do lat 32, która ceni
i oczekuje uczucia. Szukam
związku opartego na wzajemnym zaufaniu, w którym
miłość i dobro byłoby naj·
ważniejszymi wartościami.

Jedyny problem z mojej strony, to że przebywam w ZK.
Proszę napisz. Nie jestem
zepsuty.
sygn. 1138
Rozwiedziona szatynka,
lat 49, 164 cm wzrostu, jedno dziecko samodzielne,
wykształcenie

bowiązań, pływa, żegluje,
jeździ na nartach, zna niemiecki, chętnie majsterkuje ·
pozna panią.

sygn. 1146
Mam na imię Andrzej,
mam 28 lat. Mam poczucie
humoru, jestem spokojny,
nie szukam przygód, ale my·
ślę poważnie o przyszłości
z kimś bliskim. Cenię uuciwość i ciepło rodzinne. Dla
mnie nie ma znaczenia wy·
gląd zewnętrzny lecz wnę·
trze człowieka. Chciałbym
poznać milą dziewczynę,
może być z dzieckiem, po·
nieważ bardzo lubię dzieci.

wyższe,

wszechstronne zaintereso·
wania, niezależna finansowo, pozna wdowca lub raz·
wiedzionego, mężczyznę
wykształconego, pracujące
go, bez nałogów, w stosow·

nym wieku. Maria.
sygn. 1139
Mam 53 lata
162
cm/53 kg. Jestem wdową,
nauczycielką na emeryturze.
Kocham sport i dalekie wycieczki rowerowe. Jestem
niekonwencjonalna w zachowaniu i myśleniu. Poznam pana do lat 55, który
będzie mi chciał dotrzymać
towarzystwa w życiu oraz
w moich szaleństwach sportowych. Pana z poczuciem
humoru, ciepłego, wrażliwe
go i inteligentnego.
sygn. 1140
Jestem w trakcie rozwodu, wychowuję 6-letniego
syna. Chciałabym zmienić to
smutne życie. Pragnę poznać pana o dobrym sercu,
bez nałogów, czułego, odpowiedzialnego, z poczuciem humoru. Najlepiej, aby
pan miał własne mieszkanie. Proszę o listy ze zdję
ciem, od panów w wieku
33-45 lat. Panowie z ZK wykluczeni. Samotna.
sygn. l 14 l
Aktywna, obrotna, wolna, w średnim wieku, wysportowana, znad morza,
ładne mieszkanie, nie pije,
nie pali, na wcześniejszej
emeryturze,
uczciwa,
uśmiechnięta. Pozna pana
od 55 do 66 lat, bez nało
gów. Proszę o listy ze zdję
ciem.
sygn. 1142
Kawaler 32 lata, brunet
bez zobowiązań, spokojny
domator. Szukam partnerki
na dalsze lata życia. Mile widziane zdjęcie (do zwrotu).
Telefon przyspieszy kontakt.
sygn. l 143
Jestem kawalerem lat
46, 185 cm wzrostu, szczery, bez nałogów, z zawodu
kierowca mech.-sam., prawo jazdy. Posiadam dom,
10 pokoi, sad. Jestem samotny. Chwilowo w ZK. Poznam panią.
sygn. 1144
Jestem samotnym 23letnim kawalerem spod znaku Strzelca, mam 170 cm
wzrostu. Jestem spokojny,
uczuciowy i trochę nieśmia
ły. Lubię podróże, spacery,
dobry film, muzykę i dzieci.
Tolerancja, zrozumienie,
szacunek, wierność i szczerość to moje motto. Poznam
milą panią do 32 lat, naj·
chętniej z mieszkaniem.
Grzesiek z pomorskiego.
sygn. 1145
Dziadek, ale nie staruszek, niezależny, 55 lat/165
cm/65 kg, rzemieślnik budowlany, bez nałogów i zo-

sygn. 1147

myślący poważnie

o życiu,
samotny. Poszukuję
towarzyszki życia. Jeżeli
masz odwagę, napisz.
A może ta znajomość jest
właśnie tym, czego szu·
kasz? Proszę o zdjęcie.
sygn. 1154
ciągle

Mam 22 lata. Jestem
przystojnym, dobrze zbudowanym kawalerem. Lubię
dobrą muzykę, romantycz·
ne spacery w blasku księży·
ca. Szukam wesołej dziewczyny w wieku 19-22 lat
Lębork lub okolice. Tel.
przyspieszy kontakt. Rafał.
sygn. 1155
Kawaler, lat 30, katolik, bardzo grzeczny i lubi
dzieci, zwłasnym „ M". Na·
wiąże kontakt z panią
w odpowiednim wieku, ale
katoliczką, reszta nie ma
znaczenia. Cel matrymo·
nialny. Proszę o foto.
Adam.
sygn. 1156
Jestem 19-letnlą brunet·
spod znaku Koziorożca.
Lubię muzykę, spacery i superimprezy. Cenię szczerość
i wierność. Poznam chłopa
ka z poczuciem humoru
w wieku 20-27 lat. Chciała·
bym, żeby napisał do mnie
chłopak, któremu nie przeszkadza, że wychowuję
czteromiesięcznego synka.
Dorota z pomorskiego.·
sygn. 1157
ką

Bogaty i szczupły szatyn
po 40, wysportowany, (169
cm, 63 kg), bez nałogów,
o romanty cz n ej
duszy, pozna bardzo mło
dą i SZCZU·
plą chęt

nie długo:
włos ą
dziewczynę, lubiącą długie

wycieczki rowerowe. Pani
może być wyższa. Czekam
na listy tylko ze zdjęciami.
sygn. 1148
Mam 16 lat. Jestem wesołą,

szczupłą

brunetką

o niebieskich oczach. Kocham dobrą muzykę, książ
kę, długie spacery. Chętnie
poznam miłego, kulturalnego chłopca do 23 lat. Chęt
nie z okolic Braniewa.
sygn, 1149
Dwie 19-letnie dziewczyny lubiące słuchać dobrej muzyki i chodzić do ki·
11a poznają dwóch sympatycznych chłopaków w wieku 20-25 lat, którzy potrafią rozmawiać na każdy te·
mat.
sygn. 1150
Samotna,
wzrostu, bez

156

cm

zobowiązań,
średnie
wykształcenie,
szczupła, katoliczka, wła

sne M-3, zmotoryzowana,
pracująca. Lubię pracę na
działce, spacery, wycieczki.
Poznam pana, chętnie
wdowca do lat 65, katolika, bez nałogu alkoholowego, poważnie myślącego
o życiu we dwoje. Nie szukam przygód, lecz stałego
partnera na dobre i zie.
sygn. 1151
Mam na imię Jacek. Jestem wysokim brunetem.
Mam 25 lat. Poczucie romantyzmu i wrażliwość to
cechy mojego charakteru.
Nie znoszę kłamstwa i niewierności. Uwielbiam dzie·
ci, posiadarn dużo ciepła
i serdeczności. Być może
dlatego nie spotkałem jeszcze odpowiedniej kobiety,
abym mógł poznać Ciebie?
sygn. 1152
Mam 45 lat, jestem
zdrowy, bez nałogów.
Chciałbym poznać panią

w wieku 20-40 lat, milą,
wesołą, bez nałogów. Lu·
biącą dobrą muzykę, turystykę, jazdę rowerem i jeszcze parę innych rzeczy. Pro·
szę o listy od pań z miast
i wsi dawnego woj. słup
skiego. Foto mile widziane.
sygn. 1153
Kawaler, 45 lat, 17 4
cm wzrostu, wykształcenie
wyższe, domator lubiący
podróże, sympatyczny, nie·
zależny, bez zobowiązań,

Jeżeli chcesz nawiqzat kontakt z wybraną osobą,

Jestem wysokim, atletycznie zbudowanym 30-letnim kawalerem, bez nało
gów i zobowiązań. Cenię
przyjaźń, lojalność, prawdomówność, zaufanie do dru·
giej osoby. Cenię ludzi uczciwych, inteligentnych, z poczuciem humoru. Pragnę
poznać milą, inteligentną
panią, szukającą prawdziwej miłości.

sygn, 1158
Mam 28 lat, 180 cm
wzrostu, jestem niebrzydkim
chłopakiem, bez nałogów,
lubiącym dobry film, muzykę
dance, sport, spacery. Marzę
o tym, aby spotkać tę drugą
osobę, która by mnie pokochała. Jeżeli jesteś mila,
spokojna, nieśmiała, bez nałogów, to napisz. Czakam
na listy, najchętniej z Pucka
lub okolic.
sygn, 1159
Mam 40 lat, za sobą
nieudany związek małżeń
ski. Mam mieszkanie, samo·
chód, posiadam gospodarstwo zmechanizowane. Jestem finansowo niezależny.
Poznam panią uczciwą, która by chciała zamieszkać ze
mną. Foto i nr tel. mile widziane.
sygn. 1160
Kawaler, lat 46, wzrostu
185 cm, były żołnierz zawodowy, szczery, bez nałogów,
zzawodu kierowca - mechanik, prawo jazdy, auto. Posiadam dom 1O-pokojowy
(hotel). Jestem samotny,
chwilowo w odosobnieniu.
Poznam panią. sygn. 1161
Jeśli jesteś samotna, to
napisz do chłopaka, którego
życie skrzywdziło, a los sprawił, że znalazłem się za kratami na parę miesięcy. Mam
40 lat, 173 cm wzrostu, stan
cywilny - wolny. Nie mam
nałogów. Pragnę poznać kobietę • może być z dziec•
kiem, w wieku do 40 lat,
powyżej 164 cm. Henryk.
sygn. 1162

Samotna, spokojna, niekonfliktowa domatorka.
Mam 59 lat, średni wzrost,
trochę nadwagi, ale jestem
zadbana. Bardzo cenię dom
i wszystko, co jest z nim
związane. Mam duże mieszkanie z telefonem. Poznam
spokojnego, odpowiedzialnego, 2 poczuciem humoru
pana w stosownym wieku,
który może być nieco tęższy.
sygn. 1163

napisz do niej, oznacz list numer:em
jej sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz znaczek i wyślij do nas (Serca dwa, .,Dziennik Bałtycki", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk).
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Wiadomości wędkarskie

Informacje Koła Polskiego Związku Wędkarskiego TczewMiasto:
■ 17 września odbyły się spławikowe zawody wędkarskie
V Grand Prix Prezydenta Tczewa. Miejsce rywalizacji to rzeka
Elbląg w miejscowości Nowakowo. Zwycięzcą zawodów został
Zbigniew Smok. Na drugim miejscu uplasował się Marian Nowakowski, na trzecim Andrzej Styrbicki. Grand Prix koła, po
wszystkich turach, zdobył Zbigniew Smok.
■ Na 7 października zaplanowano III Spiningowe Grand Prix
koła. Miejsce zawodów to Wisła - Stemblewo.
■ 15 października odbędzie się spiningowe Grand Prix. Miejsce rywalizacji to Motława - Wiślina. Koło PZW Tczew Miastó
zaprasza wszystkich wędkarzy:
Michał Wojtuszkiewicz
koto
PZW Tczew - Miasto
....
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Michał.Wojtuszldewia
- Szczegółowych informacji na temat imprez udziela Kalo Polskiego Związku
Wędkarskiego Tczew Miasto przy ul.
Gdańskiej 53, tel. 532-45-47, a także skle
py wędkarskie na terenie Tczewa: przy ul.
Jasińskiego (u Mariana Mocarskiego), przy

rot Andriej .Potomsk.
Dą

ul. Jarzębinowej (u Jarosława Felczuka) oraz przy ul.].

browskiego (u Grzegorza Terczakowskiego). W tych trzech sklepach, w każdy piątek, można nabyć „Dziennik Bałtycki„ z aktu-

.alnymi informacjami wędkarskimi.

Jak w westernie
OPALENIE, gmina Gniew. Po raz pierwszy w Opaleniu odbę
dzie się zlot traperski. Jak nam powiedział Arkadiusz Wojtkowiak z Małej Karczmy, współorganizator, ma to być festyn rodzinny w westernowym stylu. Impreza odbędzie się na boisku
Klubu Sportowego Cermag i pobliskim polu.
- Rozważaliśmy różne miejsca, gdzie można pokazać konie,
przygotowane do jazdy westernowej - powiedział nam Arkadiusz Wojtkowiak. - W Opaleniu jest dogodny teren.
Spotkanie rozpocznie się pokazem psich zaprzęgów, które wezmą udział w biegach. Jeźdźcy z Tarnowa, specjalizujący się
w jeździe westernowej, pokażą swoje umiejętności. Zaplanowano pojedynki rewolwerowców. Jeźdźcy posługiwać będą się
lassem. W jeździe konnej będą mogli brać udział chętni z grona publiczności. Dla niej przygotowywany jest konkurs tra perski i specjalne kowbojskie kapelusze.
Zdaniem organizatorów będzie to jedyny tego typy pokaz jazdy konnej na Pomorzu. U uczestników, którzy przyjadą na imprezę, mile widziany będzie strój kowbojski.
I Zlot Traperski odbędzie się jutro, potrwa od godziny 10 do
17.
~
(józ)

li

Pożegnanie

lata

TCZEW. Wszyscy, którzy w niedzielę przyjdą na plac przy
Osiedlowym Domu Kultury na Suchostrzygach, będą bawić
się wyśmienicie. Tak przynajmniej zapewnili organizatorzy festynu na pożegnanie lata. Przewidziano wiele atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Podczas festynu odbędą się_ liczne konkursy
i loteria fantowa, w której każdy los wygrywa. Do zabawy
przygrywać będą zespoły muzyczne, a cały dochód z imprezy
przeznaczony zostanie na rzecz wychowanków tczewskiego
Domu Dziecka. Festyn rozpocznie się o godz. 15. Organizatorami imprezy są Rada Osiedla i Osiedlowy Dom Kultury Spół
dzielni Mieszkaniowej na Suchostrzygach, Tczewskie Cennum Kultury i radni tej dzielnicy.
(mt)
REKLAMA

EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓW
spalające

odpady, drewno, trociny,
sprzedaż

Promocyjna
gwoździ, śrub,

~'

słomę, węgiel

lin, narz9dzi

WYGRAJ RAZEM Z NAMI
W MULTI I 'DUŻEGO LOTKA
System do Multi i Dużego Lotka - 58 zł.
tel. 060 816 76 36
Biuro informacyine

.,Multi*
Jelenia Góra

ul. Groszowa 9
fax 075 78 12 007

Z-991/A/1036

W najbliższą niedzielę na parkietach pięciu hal
województwa pomorskiego o pierwsze trzecioligowe punkty w nowym sezonie rozpoczną walkę
koszykarze. W gronie 11 zespołów uczestniczą
cych w tegorocznych rozgrywkach wystąpi Unia
Mechanik Tczew.
Rywalami tczewian bę w każdej kwarcie po 4 fau dzie jedna ekipa z woje- lach zespołu rywalom przywództwa warmińsko-ma sługują tzw. rzuty osobiste.
zurskiego (Truso Elbląg)
Tczewscy koszykarze reoraz 9 z Pomorskiego: AZS gularne treningi przed seGdańsk, MKS Słupsk, Pozonem rozpoczęli dopiero
lpharma Pakmet II Staro- 14 września. Powodem tak
gard Gd, Jonczak Start Gdy- późnego ich wznowienia
nia, BAT Sierakowice, były kłopoty z uzyskaniem
Ósemka Wejherowo, Trefl tzw. godzin treningowych
Puzzle Gdynia, Hydrotech- w którejś z tczewskich hal.
nika Gdańsk i Czarni
- Dzięki uprzejmości
Słupsk. Zmagania w sezoPiotra Przybylaka, dyrektonie 2000/2001, podobnie jak
w ubiegłym, toczyć się będą ra tczewskiego Zespołu
systemem każdy z każdym Szkół nr 2, będziemy mogli
(mecz i rewanż), a zakończą dwa razy w tygodniu trenować w hali Pilawa - powiesię 4 marca 2001 r. Drużyny,
które zajmą dwie czołowe dział nam Krzysztof Szlalokaty na mecie rozgrywek gowski, trener Unii Mecha(ale tylko te z województwa nika. - Tam też rozgrywać
będziemy mecze.
pomorskiego),
zdobędą
Wszystkie
spotkania,
prawo występu w turniew których tczewski zespół
jach
ćwierćfinałowych
o awans do II ligi. Zespół, występować będzie w roli
który zajmie 10 lokatę gospodarza, rozpoczynać
wśród ekip z Pomorskiego
się będą w niedzielne połu spadnie do ligi okręgowej dnia (zawsze o godz.12).
(tzw. serii A).
Tczewską drużynę, złożoną
Tegoroczne zmagania to- w większości z uczniów
czyć się będą według nobądź absolwentów miejscowych przepisów. Z najważ wego Technikum Mecha niejszych zmian wymieńmy nicznego, tworzą: Marek
m.in. podzielenie czasu gry Jankowski,Krzysztoflglewna cztery 10-minutowe ski, Mirosław Łosiak, Piotr
kwarty (dotychczas 2 razy Wojciechowski,
Tomasz
po 20 min), 24-sekundowy Okoniewski, Paweł Samujczas na rozegranie akcji ło, Szymon Alm, Piotr Luw ataku (zamiast dotychbiński, Robert Mierzejewczasowych 30), czy 8-seski, Krzysztof Bucholc,
kundowy czas na wyprowaMarcin
Samujło, Dawid Todzenie piłki z pola obrony
(dotychczas 10), oraz to, że polski, Maciej Kawecki,
Mariusz
Mierzejewski,

Paweł Samujło (z piłką) w meczach nadchodzącego
sezonu powinien być jaśniejszym punktem tczewskiego zespołu.
Fot Zbigniew Bruckl
Marcin Bucholc i Paweł Ol- - Unia, (5.11) Unia - MKS
szewski.
Słupsk, (12.11) Polpharma
W pierwszym spotkaniu, Pakmet II Starogard Gd. w najbliższą niedzielę Unia, (19.11) Unia - Jono godz.12, Unia Mechanik czak Start Gdynia, (26.11)
zmierzy się w tczewskiej BAT Sierakowice - Unia),
hali Pilawa z Truso Elbląg. (10.12) Truso - Unia),
Poniżej podajemy termi(17.12) Unia - Ósemka,
narz i rywali tczewian (7.01) Trefl - Unia, (14.01)
w następnych kolejkach: 'Unia
Hydrotechnika,
(1.10) Ósemka Wejherowo - (21.01) Czarni - Unia,
Unia, (8.10) Unia - Trefl (28.01) Unia - AZS, (4~'
Puzzle Gdynia, (15.10) Hy- MKS - Unia, (11.02) Un
drotechnika Gdańsk - Unia, Pakmet, (18.02) Start (22.10) Unia - Czarni Unia, (25.02) Unia - BAT.
Słupsk, (29.10) AZS Gdańsk
(zb)

Tenis ziemny

Jesienne Grand Pri
zo~tał

_oj~iech ,Caban
W
, triumfatorem cykhcznych rozgrywek o Jesienne

Grand Prix Tczewa w tenisie ziemnym. 18-letni tczewianin zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zapewnił
sobie docierając do finału
ostatniego turnieju cyklu.
W czwartych zawodach
tczewskiego GP, kończących
zmagania, wystąpiło 19
amatorów białego sportu.
Do półfinałów dotarli faworyci (z jednym wyjątkiem),
którzy w 1/4 zawodów pokonali: Dariusz Gajewski - Ryszarda Gałkowskiego (7:5,
6:0), Wojciech Caban - Tomasza Mackiewicza (6:0,
6:1), Natalia Prinz - Andrzeja Maja (7:6, 1:6, 6:4)
oraz Jarosław Maj - eliminu jąc z turnieju wyżej notowanego Krystiana Zwirbulisa
(6:4, 6:4).
W walce o finał Gajewski
wygrał z Prinz 7:6, 3:6, 6:1,

cze a

natomiast Caban z Majem
6:0, 6: 1. Spotkanie o turniejowy triumf lepiej zaczął Ca ban prowadząc w pierwszym secie 4: 1. Później górę
wzięło większe doświadcze

nie Gajewskiego, który rozstrzygnął ostatecznie pierwszą partię na swą korzyść
w tie breaku, a cały mecz
7:6, 6:2. Trzecią lokatę zajął
Maj, po zwycięstwie 6:1, 6:2
nad Prinz.
W końcowej klasyfikacji
tczewskiego GP, za Wojciechem Cabanem, który zgromadził na koncie 168 punktów, kolejne lokaty w czołówce zajęli: Natalia Prinz
(144), Dariusz Gajewski
(120), Ryszard Gałkowski
(114), Krystian Zwirbulis
(108), Witold Sosnowski
(76), Jarosław Maj (74), Andrzej Maj i Marek Maj (po
72) oraz Przemysław Wło
darz (66).

Triumfator tczewskiego GP, Wojciech Caban, podczas
finałowego pojedynku ostatniego turnieju.

Uroczyste zakończenie
rozgrywek, podczas którego
najlepsi otrzymają puchary
i nagrody, odbędzie się po
turnieju deblowym dla amatorów, który rozpocznie się
w sobotę 30 września,

Fot. Zbigniew Bruckl

o godz.10, na kortach przy
tczewskich basenach. Zapisy do deblowych zawodów
będą przyjmowane przez
pół godziny przed ich rozpoczęciem.

(zb)

Ogłoszenia

plftek
22 wr1eśnla 2000 r.
OPEL Vectra, kombi, biały, 2000
TDi, rok produkcji 1999, cena do
uzgodnienia, 0601/641-247
PEUGEOT 306, 1,4, 1998, dużo dodatków, 26.600 zt,
0604110-82-05
AKWIZYTORÓW li filaru, zatrudnię,
058/563-38-65 10.00- 14.00,
0502/058-060
HANDLOWCÓW- kosmetyki Oriflame 691-10-83

RENAULT Clio, 1997, uszkodzony,
12 800 zt, 0604/10-82-05
SUZUKI Alto, 800 MPi, 1996, 2alarmy, I właściciel, książka serwisowa,
13.500 zt, 058/588-11-88

- -

LEKTORÓW (angielski,
niemiecki), do szkoły na
wsi, mieszkanie, 0-502144-087

_

TOYOTA Corolla, 2,0, diesel,
1998, dużo dodatków, 36.800
zt, 0604/10-82-05
I

Wł Golf,

91 r., 1,6 benz., atrakcyjny, AF, WS, S, metalik, 14 OOO zt,
tel. (058)562-35-66, (0604)63-6012
Wł Golf 1.6 benz., gaźnik Pietbur
1B, stan dobry -150 zt, osłona filtra
powietrza •50 zł, głowica, nowe za·
wory- 350 zt, tel. 0602/665-274

STATYSTÓW, modeli, fotomodeli·
kobiet, mężczyzn, młodzież i dzieci
w celu zatrudnienia poszuku1e
Agencja Reklamowa. Fotoofertę
kierować: 00·956 Warszawa tOskr.
pocz. 2Info: /0-22/622-51-34
STOLARZY z okolic Kartuz, tel.
0606/637-593
SZWACZKI, prasowaczki, zpraktyką, Pruszcz Gd. 058!682-36·51 oo
15.00
CHAŁUPNICTWO dla każdego!
Praca wdomu. Informacje listowne
lub telefoniczne Waryńskiego 8/11
00-631 Warszawa /0-221 825-6957; 0-601/ 359-617; 0-601/359-618

Gdańsk
Wł Go~

1.6 benz., rozrusznik - 75
kolektor ssący • 50 zł, pompa
wodna • 30 zt, tel. 0602/665-274
zł,

Gdańsk
Wł Golf li,

1,6 benz., 91 r., 14 OOO
zł, tel. (058)562-35-66, (0604 )6320-12
CHAŁUPNICTWO
Wł Golf li, 91 r., 1.6 benz., 14 OOO
extra zarobki 8000,-. Gwarantujemy zt, metalik, WS, S, AF, tel.
zaopatrzerie, odbiór. Materiał prób· (058)562-35-66, (0604)63-20-12
ny, kontrakt po otrzymaniu znaczka Wł Golf 11, 91 r., 14 OOO zł, 1.6
7.20,-. Praeter skrytka 24/A9 73- benz., metalik, 4drzwi, AF, WS, S,
240 Bierzwnik
atrakcyjny, tel. (058)562-35-66 lub
PANIĄ do prowadzenia domu (dom,
(0604)63-20-12
ogród, trzy osoby dorosłe plus dwa Wł Passat, 1,8 T, benzyna, t998,
ps 1 ·•ale zatrudnię. Dom pokój, pełne wyposażenia, automat, Tip·
, wynagrodzenie. Może tronie, 57.000 zt, 058/562-57-39
by ,.. eństwo bez nałogów. tel.
Wł Passat, 1979 r., 1500 zł do
346-04-62, 0601/64-57-21
- uzgodnienia, 1,3 benz., stan dobry,
POŚREDNICTWO
tel. (058)302-46-25 po 18.00
,Pomoc Wzajemna" poszukuje do ŻUK skrzyniowy, stan dobry,
stałej wspólpracy specjallst6w ró!058/562-40-94
nych branż, znajdziemy zlecenie CAMPINGI stacjonarne, holenderlub ~lenta, 56-273-1 O
skie z pełnym wyposażeniem
,wchodzisz I mieszkasz' równiesz
SZUKAM PRACY~
na raty, (059)810-54-37, 0-605-23-

92-88
KIEROWCA kat. B, doświadczony,
solidny, zaopatrzenowiec, handlowiec, magazynier, wykszt. średnie,
tel. (0604)80-88-79, (058)562-69·
60
36-LETNI, solidny, bezrobotny, szuka pracy fizycznej, np. budowlanej
' itp., stałej, chęlnie z zakwaterowaniem, tel. (058)588· t5-63
46-LETNI posiadający średnie wykszt., zna:omość tras RFN, VW
osobowy komb, TO, podejmie każ·
d·
~urtownie, zaopatrzenie,
;n
58)536-31-77
MŁODY, doświadczenie wsprzedaży bezpośredniej, obsługa komputera, kas fiskalnych, znajomość
marketingu, ukończony kurs sprzedawca-handlowiec, tel. (058)561 ·
11-67
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem u siebie wmieszkaniu, godziny i cena do
uzgodnienia, tel. (058)532-56-69

SPRZEDAM

SZTAPLARKĘ spalinową

sprze-

dam, tel. 058/684-21-81

DAEWOO Tico, gotówka, 0581561 ·
39-14, 0602131-28-73
FIAT Cinquecento, 700 lub 900, gotówka, 058/561-39-14, 0602131 ·28·
73
FIAT Cinquecento, Daewoo Tico,
058/561-11-72
FIAT Seicento, gotówka, 0581561 ·
39-14, 060Z'31-28-73
FIAT Uno, Fiat Punto, Peugeot 306,
0605/409-882
POWYPADKOWY

681-73-70
I

POWYPADKOWY,

681-73-70
W/ Golf, diesel, gotówka, 0581561 ·
39-14, 0602/31-28-73
0602/728-393 rozbite, osobowe,
dostawcze- gotówka.

A. Rozbite
AUDI coupe, 2100 benzyna, 83/92,
cena 6.700 zł, 058/682-51·38
DAEWOO Nubira kombi, poj 2,0,
COX, srebrny metalik lub zamiana
na terenowy, tel. 0601/62-15-47
OPEL Astra, 1,6, 1994, bogate wyposażenie, 0604/967-158
OPEL Astra, TO, 1, 7, 1994, 5drzwiowy, dużo dodatków, 24.500
zł, 0581582-42-40 po 15.00
OPEL Corsa, 1.5 TD, 96 r., 23 500
zł, 88 tys. km, granatowy metalik,
WS, airbag, KT, R, S, ES, CZ, welurowa tapice~a. tel. (058 )531-41-28
OPEL Corsa, 96 r., 23 500 zł, 88
tys. km, granat metalik, WS, airbag,
KT, CZ, R, I, ES, welury, tel. 531 ·
41-28
OPEL Corsa, 96 r., 88 tys. km, 23
500 zł, granat metalik, WS, KT, I, R,
ES, CZ, air:iag, welurowa tapicerka,
tel. (058)531-41-28
OPEL Senator, 3,0, automat 1989,
058,~82-36-51
OPEL Vectra, 2,0, D, 16V, 1996
bardzo duzo dodatków, 35.000 rl,
058/582-47-68

, zniszczone, 0601/78-40-02
A 0602/722-790, au1a, motocykle,
powypadkowe.
A0602n22-790
, powypadkowe
POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie,
(058)671-59-62,
0604/088-964!
WS2YSTKIE powypadkowe,
zniszczone, 058/531·28·56,
C602165-32-88

r

AMORTYZATORY,
zawieszenia.
Gdańsk 058/302-56·33, Gdynia
058/664-50-40, www.amortyzatory.com.~
ATRAKCYJNE- (Nowe)- Dostawcze- Osobowe- Mikrobusy• WfPOży
czalnia, zniżki· refundacje- (remont
z OC), (058)552-75-22, 0601/6516-72

AUTO! Glas!
Sprzedaż, montaż. Tel. cały
kraj 94--49; Taew 532-01-80;
Malbork 055,272-8299; Bytów 059/822-32-60.
Grudziądz 056/463-84-97;
Kościerzyna 686-58-06,
686-26-42; Starogard ·Gd.
775-14-99; Słupsk 059/842·
50-29

AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż,
montaż. Wrzeszcz 058/344-1281, Kościuszki 8; Orunia·
058!309-02-51, Trakt św. Wojciecha 223; Gdynia 058/620-49·77,
Kapitańska 4; Elbląg 0551234-5709, Metalowców 1; Kwidzyn
0551279-28· 12, P~kna 3: Słupsk
059/842-51-80, Przemysłowa 128,
Starogard Gd. 058/561-44-15,
Jagiełły 7

OPONY
nowe, uzywane
i bieżnikowane. Fe~i.
kołpaki! wulka1ttzaCJa,
komputerowt wyważanie

KARTUZV, odnajmę sklep około 50
m kw, w centrum Kartuz. tel.
0502/13-20-90
STAROGARD Gd., wynajmę miesz·
kanie 38 mkw., 1·pok., 300 zt t
opiaty, tel. 553-98·81
STAROGARD Gdański, poszukuję
do wynajęcia kawalerki, lub domek
gospodarczy, 563-33-54, 0604/345·
266
STAROGARD Gdański, poszukuję
pokoju, w zamian za opiekę nad
starszą osobą lub domem, tel.
(0501)09-28-47
iCZEW, dom o pow. 150 mkw,
0606!960·477
TCZEW, osiedle Bajkowe, kiosk. 6
i 10 mkw 058/531-11-95 po 17.00
TCZEW odnajmę pokój małżeństwu
bezdzietnemu, lub samotnemu panu, 058/531-02-10
DOMEK na wsi (kolo Kartuz) odnaj·
mę, tel. (0·58)624-20-09

WYPOŻYCZALNIA samochodów,

0602/21-50-51, 0603/97 4-830

SIATKA ogrodzeniowa, PCV,
4,20 zł/mkw+ VAT, ocynkowana, Słupki ogrodzeniowe, Przy·
widz, 058/682-51-38

SPECJALISTA
chorób płuc
Internista,
Marta
Gronkiewia

ANGIELSKIEGO,
informatyki, Internetu,
uczy doświadczony nauczyciel,
0601/64-21·22

ogtasza zapisy

na studia
podyplomowa:

SREBRNE świerki, sadzonki,
na plantacje choinkowe od 1zł
sztuka, 058/684·54-75

Pruszcz, Wita Stwosza 3, po17.00· 18.00, środa
15.00· 16.00. Badanie czynności Płuc, Spirometria, 0606/632·
616
niedziałek

·PldllDIIIRe~niel
8.A.

·OU611
· PldlllOlld Bor,Jtlnll

BIURO BROKERSKIE

SUKNIA ślubna, bogato zdobiona,

. tel. (058)346 12 81

wykończona perełkami, z dodatkami, tel. (058)588-30-42

ul. Grunwaldzka 99 I101

l~Wyctiowawczaj

Gdańsk,

-o~

pośr<dnie1wo w zatmio:

IZ...-llflvllq

KREDYTY

STOMATOLOG
Maria Jurkiewicz

TYNKI .szlachetne, producent
„Spardom·•,

POŚREDNICTWO

ślubny, długi,

WELON

058/682-29-74,
0603/433-382

HIPOTECZNE

1

(059)811-38-88, 0-602-5780-19

ul. r:txofrim Wyorzeża 1om4
od poniedziałku
do piątku 15.00· 20.00,

,Pomoc Wzajemna' oferuje usługi
specjallst6'« róznych branz. 5&-27310

w~
· P1ycllalotllP111111111D

• zlotowe i denominowane
od 5 do25 lat
na zakup, wykup, zamianę
mieszkania i domu
• na zakup działki
• na budow~ i modernizacj~ domu
. na remonty mieszkań i domów

I

I ~ KryzyllGWlj

.

tanio, tel.

. Zlntlllll't-- Edlu;II

Wcznnomolnl

KREDYTY NA

(0606)34-31-35

IPl'ZIIIIZIIR

DZIAŁALNOŚĆ

ślubny,

WELON

·PIYcłlallrOlllktykl

długi,

.

-l.ftldlllUPllcllwklml

GOSPODARCZĄ

tel.

PalleCY laclnl

.

KREDYTY
GOTÓWKOWE

(0606)34-31-35

-

KREDYTY
SAMOCHODOWE

KREDY1Y

CHMIELNO działkę budowlaną 725
mkw, sprzedam, tel. 058/684-26-17
GDAŃSK Rotmanka, dom 480
mkw., 8pokoi, 3lazienki, 2kuchnie, garaż na 2samochody, działka
650 mkw., tel. (0502)54·93·32
GNIEW Nicponia, 220 mkw, dział•
ka 1100 mkw, (058)535-23-87
GOWIDLINO działka budowlana
3000 mkw, położona nad jeziorem,
RÓŻNE
tel. 06011683-764
KALISKA kl Starogardu Gdańskie·
go, 75-metrowe, 3-po~ojowe, li p, ATS- Koln- na~aniej, 058/671-49·
osobno WC, ogródek, własnościo 59
we, 0604/718-350, (052)39-85-313
CONCORDIA
KAMIEROWSKIE Piece kolo S'-Sr·
lider wyjazdów autokarowych
szew, 85 mkw., 49 OOO zł, 4-pok.,
wPolsce, najnizsze ceny, wyślemy
35 km od Gdańska, 15 km od Starogardu Gdańskiego, 058/301-18·21 gratis katalog, (052)581-10-12,
581-10-13
do 17.00, 0606-351-884
KARTUZY, Sprzedam mieszkanie,
GDAŃSK· BerlinM-4, tel. 681 ·48·41 po 17·00
Gdańsk, 058/520-28-01
PELPLIN, M-3, wbloku, 52 mkw., , .
0/111 p., bdb lokalizacja, 900
zł/mkw., tel. (0608)13-75-14
SKÓRCZ zpowodu wyjazdu sprzedam pilnie atrakcyjny dom, na skraju Borów Tucholskich. Lasy, jeziora.
Okazja! 0604/064-763
SOBOWIDZ, dom 200 mkw., dział- BALKONY okna rozsuwane, alumika 1800 mkw., 6 pok., kuchnia, 2 niowe, 0581682-47-21, 058/682-45łazienki, garaż, szkoła, kościół, le03
karz, sklepy las, iszioro, tel.
(058)682-82-77
CZYSZCZENIE,
STAROGARD, mieszkanie 36,5
farbowanie
mkw., I/Ili p., na działce ogrodzonej, wcentrum, bardzo atrakcyjna
odzieży skórzanej
lokalizacja, 65 OOO zł, tel. (0606)66Lubiewo,
ul. Szkolna 1O, 68224-08
69-97
STAROGARD Gdański, Rynek 36,
oddam wnajem lokal handlowy. 60 DŁUGI, handel, odzysk, 0581307·
m kw, niedrogo, 058/562-58· 11,
42-16, 307-44-17
0602/64-57-24
DOCIEPLANIE budynków mieszSTAROGARD mieszkanie 3-pokokalnych, ścian, poddaszy- sfyrop'a·
jowe, 70 mkw, sprzedam lub zanem sypkim, tel. 058/681-91-76
mienię, na kawalerkę w Starogar·
dzie, 058/562-99-26, 0605/722-602 DRZWI przesuwane, szafy, garda·
TCZEW centrum, działka 1400 raby, 058/682-47-21, 058/682-45·
mkw., zpomieszczeniami magazy- 03
nowo- produkcyjnymi, 220 mkw.,
KANCELARIA prawna
woda, gaz, tel. (058)531-21-78
BORY Tucholskie, działka rolna 1,2
.Vilalet
ha na siedlisko, bezpośrednio nad
P1JSZCZ Gdański, ul. Wojska
jeziorem, Borzechowskim. Możli
Polskiego 18 ,Rotunda' pon. wość agroturysty~. 058/562-81-68
DOM piętrowy, 270 mkw., obok papiątek 9.00-18.00,
wilon handlowo-usługowy 70 mkw.,
sobota 9.00· 13.30
budyn~ wykończone nowocześnie,
tel. 682-32-44
dobra lokalizacja, tel. 683-17-76
DZIAŁKA 4000 mkw kolo Kartuz,
KREDYTY od 12 września dla
cena 45.000,· tel. (0-58)624-20-09
wszystkich. Kredyty hipoteczne
mieszkaniowe, gotówkowe, sarr.ochodowe, do 13 lat, Starogard
Gdański, 562-39-28
GDAŃSK Osowa, mieszkanie 2·
pokojowe, nowe, nieumeblowane, KUCHNIA na wymiar, przedpokoje
700 zł+ o~aty+ kaucja, 0605/444· zabudowy, szafy, drzwi przesuwane, tanio, 682-45-94 po 18.00
556 po 16.00

bez

poręczyciela

AMSTAFFY
0603/089·017

Tczew

Gminy
w Trzebielinie,

Starogard Gd.

tanio,

058/686-73-52 0602/46-18-85

A-120QVNS53

informuje

ie podada do zbycia

podłogowe,

I

li-

N

TESTER do kontroli amortyzatorów
wstaw·ę do wa·sztatu samochodo·
wego, 306-42-67
WENTYLACJA higroslerowana,
wywietrznik montowany na profilach
okien PCV, 058/561-35-53,
0502/058-992

ETERNIT,
22-48

duża

DREWNO tartaczne, dłużycę olchową, dębową, bukową,

RÓŻNE

ABSOLWENCI!

spokojny, rekreacyjny, tanio, zpowodu choroby,
tel. 388-45-66

GINEKOLOG
PRAKTYKA
stomatologiana
Dorota Czerwińska, czynne od
do piątku, 10.00·
18.00 Pruszcz, ul. Grunwaldzka
93 B, (obok zajazdu Jawor),
683-24-69
poniedziałku

Targ 1· 7, 305-75-30;

bez poręczycieli

Elbląg

O% 1wpłaty

055/233-57-82 wpisowe 70,· misięcznie

czarne), odmiana litania, tanio sprzedam, tel. 055123165-86, 0604/~10-779
I

Kursy przygotowawcze
.Wiedza"
058/302-46-89, 058/552-95-40,
06021258-621

KREDYTY gotówkowe

i Spedycyjnej. Rolex Gdańsk Długi

SADZONKI porzeczki
r

MATURA Studia.

Celnej

RHODESIAN Ridgeback- szczenię
ta, tel. 058/681-01-22

, zabiegi 0605/389·680

Agencja finansowa,
Pruszcz
058/683-56-46,
Gdynia
058/620-49-39

diJm Obsługi

PIEC i zbiornik na olej opałowy od
18 do 35 kW, tel. 058/684-13-tO

058/671-91-91

100% finansowania, upusty
cenowe.

ABSOLWENCIE! Policealne Stu·

KURY nioski, cena 2,50 zł/ sztuka
Stanisław Marszk, Węsiory Wybudowanie, !el. 681-22-55

Promocja!

samochodowe,

,,Tur".

(10.00-16.00)

KROCZEK· karaś złoty, lin,
052/333-99-86 po 18.00

Seniora•

cowników Ochrony
Roczne studium. Uprawnienie szkoty państwowej!
Gdańsk, 058/76-179-76

uieżdżony, pod ~odło,

komfort, rehabilitacja poszpitalna,
osoby leżące, pobyty stale, okresowe, choroba Azhaimera

zakup nieruchomości, remont,
dowolny cel,

Szkół średnich. Szkoła Pra-

KOŃ 2,5-letni, kob~ka, konik polski.

infonnacji zasięgnąć
można pod numerem
telefonu
(0-59) 85-80-223
wew. 29
lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy.

gotówkowe,
hipoteczne

fala, tel. 0581681 •

,.

Szczegółowych

KREDYTY

KOMPUTERY ceny hurtowe raty,
672-17-98

DOM

Poloione " mlejscowokJ
Trzeblellno.

0603/619·

279

HYDROFOR nowy, sprzedam,
058/562-40·94

CHIRURG 058/305-00-35. Zabiegi.
Esperal. Gipsy.

o powierzdml
od 980 m1 do 1300 m',

058/683-55-86

BRAMA warsztatowo-garażowa,
z furtką, futryną, metal, nowa,
2,5x,25, okno Metalowe, 1,2x1 ,8.
tanio, tel. 682-54-57 rano i wieczorem

'7

" drodze pnetargu
dzialtł budowlane
• uzbrojone

KREDYTY,
Pruszcz Gdański

stwy, ·os81342-54-31

~

pow. Bytów
woj. pomorskie

Szybko! Tanio! Solidnie!

058/531-66·96,

BOAZERIE, deski

ul. Kokiuszki 34d
tef. 775 07 10 ~

uf. Rajska 14A
tef. 305 77 77

CKF
ul. Hetmańska 5/8
tel (0-55) 235-59-09

BETONIARKA t80 I, sprzedam,
058/587-88·07

ul. Żwirki 38
tel. 532 82 10

Gdańsk

Używane,

opalowego.

AMSTAFFY 0551272-62-42

:,~ ,

Zarząd

PRZEDSTAWICIEISIWO

ZBIORNIKI plastikowe do oleju

GOTÓWKOWE
-w 48 godzin
- do 5 tys. zł

-

IIONTAIJ:
(059) 842-72-21 -

I

,rELBLĄGU

DRZWI, okna z demonlażu wdobrym stanie, tanio, tel. (058)682-5457 rano i wieczorem
SCHODY sosnowe, bukowe, tra'ki,
poręcze, słupy, boazeria, listwy, tel.
683-17-76 Pruszcz Gd.
,,
SEGMENT czarny, dł, 4,10 m,
oszklona witryna, półtorej szafy,
600 zł, szafka pod RTV i stolik ława
rozkładana gratis, tel. (058)304-80·
51
SIATKA ogrodzeniowa, ocynkowana, od 2,20 zł/ mkw, powlekana od
4,30 mkw. Skrzeszewa, k. lukowa,
tel. 058/681-88-20

1S

Tczewski

WORKI, raszlowe, siat~ PE,
tel/fax(058)622·39-01, 0-502·
501-237

kół. Łęgowo,

058/682-85-68.
,,Tanix"

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach, plus transport piasek i po·
spółkę, Władysław Jaskowski, Goli·
ca, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę·
czyno, tel. 058/685-00-30, 058/681 ·
62-16
OCIEPLANIE domów pianką krylaminową ekologiczną, z atestem
oraz sfyropianem sypkim wdmuchiwanym wizolację powietrzną, tel.
058/681-74-97
OGÓLNOBUDOWLANE 0502/13·
20-90
OGÓLNOBUDOWLANE ciesielskie
solidnie, 058/562-97-29, 0601/320·
453
POŚREDNICTWO ,Pomoc Wza·
jemna" kupno- sprzedaż, wynajem,
zamiana nieruchomości, samocho·
dy, 56-273· 10

OGt.OSZENIA DROBNE W lfflRNECIE WWW.GRATKA.PL

pożyczki pod zastaw do 150.000 zł,

130,-; Kwidzyn 055/279-

Epos

Tczew 058/532-41-79, Starogard

Tczew, ul. Jodłowa 13c, 058/533·

Gd. 058/562-96-09; Wejherowo

88-72, 058/532-80-81, 0602/157-

058/672-16-46

cm wzrostu, z okolic Wejherowa,
Redy, Rumi, o milej aparycji, kon·
taktowego,

318

pracującego, niezależ

nego, pani lat 40, 170/75, wykszt.

ANGIELSKI
,0605/588-730

,

SADZONKI truskawek senga- sengana, tel. 684-08-96

•

POZNAM pana, wiek 40-48 lat, 180

39-35; Stupsk 059/842-48-94,

NIEMIECKI, korepetycje, ttumacze-

średnie.

nia, kursy, tel. 683-05-12

Oferty BO Gdynia, ul. Wła..,
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?RZ.ESUJ KUPON POCZTĄ
• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogłosze~

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
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CO ZROBU~ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARM O
ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM
BIURZE OGŁOSZEŃ

I

....
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[ft]

WRZUĆ KUPON DO NIEBIESKIEJ
SKRZVNłU 08

~

PRZEŚLU FAKSEM
• do lokalnego biura ogłoszeń
• do gdańskiego biura ogłoszeń

fax (058) 300-3S-OS

•

piątek

22 września 2000 r.

.Tczewski

W skrócie

Pingpongiści

z Rudna

li Zawsze w czołówce

o

RUDNO. Bardzo dobre informacje dotarły z Gdańska, gdzie
odbyły się I Zawody Wojewódzkie Młodzików i Kadetów w tenisie stołowym. Bracia Karol i Bartosz Szarmachowie przyzwyczaili nas już do dużych osiągnięć. Tak było i w tym przypadku. Rywalizację kadetów wygrał Karol, przed Bartkiem.
N a czwartej pozycji uplasował się Tomasz Choszcz, a na ósmej
Paweł Manterys. W zmaganiach młodzików najlepsze miejsce
(szesnaste) wywalczył Mateusz Mechliński.

IJ Na mecz reprezentacji Polski
TCZEW. Miejski Klub Sportowy Wisła Tczew organizuje wyjazd kibiców na mecz eliminacyjny do mistrzostw świata pomiędzy reprezentacjami Polski i Białorusi. Pojedynek ten odbędzie się w Łodzi (stadion Widzewa) 7 października o godz.
20. Cena wyjazdu (przejazd oraz wejściówka na stadion) wynosi 120 złotych. Szczegółowych informacji udziela sekretariat
klubu przy al. Solidarności 14 (tel. 532-46-07).

,Ił

Grają

juniorzy

SMĘTOWO. W dniach 27-28 września odbędzie się trzecia
kolejka w ramach IV edycji Kociewskiej Ligi Juniorów (rocznik 85 i młodsi). Do tegorocznych zmagań, których organizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, przystąpiło
pięć zespołów; z Gniewa, Walichnów; Opalenia, Kulic oraz
Smętowa. Faworytem rozgrywek są piłkarze Mewy Gniew;
którzy od początku istnienia ligi są poza zasięgiem pozostałych drużyn. W trzeciej kolejce zmierzą się Opalenie - Smęto
wo i Gniew - Walichnowy:

li

Ręczna

bez seniorów.

TCZEW. Z uwagi na brak odpowiednich

środków

finanso~ wych, Tczew nie będzie reprezentowany w piłce ręcznej przez
drużynę seniorów. Jednak kibice, którzy lubią oglądać mecze
szczypiornistów; niczego nie stracą, ponieważ byli piłkarze
Sambora, którzy przenieśli się do Gniewa, wszystkie treningi
oraz mecze rozgrywać będą w hali sportowej przy byłej SP 4.
Dziwi tylko, że w tak małym Gniewie są pieniądze dla trzecioligowych piłkarzy ręcznych, a w Tczewie ich brakuje.
(Jovi)
REKLAMA _ _ _ _ __

Bardzo pracowicie spędzili tegoroczne wakacje
najlepsi tenisiści stołowi Uczniowskiego Klubu
Sportowego Tenisista Rudno. Podopieczni Jana
Juwy uczestniczyli w dwóch obozach sportowych,
w Koczale i Zakopanem.
~Na obozie w Koczale,
swoje umiejętności podnosili członkowie uczniowskich
klubów sportowych. Rudno
było reprezentowane przez
Mateusza Mechlińskiego,
Tomasza Choszcza, Pawła
Manterysa oraz braci Karola
i Bartka Szarmachów. Mło
dzi zawodnicy przez codzienne granie skupiali się
na poprawieniu swojej taktyki. Zupełnie inny charakter miał obóz w Zakopanem.

Szkółka „MAGREAN"
Mieroszyno, trasa Puck-.lastrzębia G6ra
tel. (058) 673-83-46, 0-601 290-301

hurt '

TUJA 'SMARACiD' 55 cm
AŁYCZA żywopl.

KORA SOSNOWA
RÓŻE
ŚWIERK SERBSKI 1,8 m

7 zł
15 gr
4,50 zł
2 zł

35

zł

detal

9 zł
20 gr
6,50 zł
2,50 zt
45 zł

Czynne we wszystkie dni tygodnia od 8.00 do 20.00

SZKOŁA

S-4408/N
995

Tam poprzez długie wę
drówki pracowano nad kondycją. Wśród zawodników
kadry wojewódzkiej młodzi
ków było trzech graczy rodem z Rudna: Paweł Manterys oraz bracia Szarmachowie. Trójka przy stole nie
miała sobie równych. Okres wakacji chłopcy przepracowali bardzo solidnie powiedział opiekun zespołu,
Jan Juwa. - Na zajęciach trenowaliśmy już z nową, o dwa

Uczestnicy obozu w Zakopanem: w dolnym rzędzie (trzeci od lewej) Paweł Manterys, obok (w zielonych koszulkach} bracia Bartosz i Karol Szarmachowie. Fot.Andrzej Sarnowski
milimetry większą, piłeczką.
Moi zawodnicy radzili sobie
zupełnie nieźle i mam na dzieję, że będzie z tego duża

Pilkar ambitn i nieustępliwy
- Inrię: Dawid

- Nazwisko: Kotowski
- Urodzony: 1 marca 1979
roku.

- Wzrost: 174 cm.
- W aga: 68 kg.

- Miejsce zamieszkania:
- Praca: agent celny
- Wady: jestem śpiochem.
- Zalety: ambitny

- Uprawiana dyscyplina:
piłka nożna,

Tczew

obecnie w Unii

(okręgówka).

- Pozycja na boisku: rozgrywający:

REKLĄMA

- Jak rozpoczęła się twoja
przygoda ze sportem: zaczą
łem

w szkole podstawowej.
Najbardziej odpowiadały mi
piłka nożna i tenis stołowy:
Pamiętam, że w piłce wywalczyliśmy szóste miejsce
w województwie, a w tenisie
czwarte. W wieku szesnastu
lat zacząłem trenować z seniorami Orla Subkowy: Po
jednym sezonie zespół się
rozwiązał i przeszedłem do
Kłosa Radostowo. Tam grałem półtora sezonu i następ
nie, za namową trenera,
Leszka Różyckiego, powró-

cilem do nowo powstałej
Subkovii Subkowy: Niecały
sezon później, trener Roman Szlicht ściągnął mnie
do czwartoligowej Wisły
Tczew. W Wiśle grałem
przez pół roku i zostałem na
jeden sezon wypożyczony
do Neptuna Zduny Stamtąd
ponownie wróciłem do Subkovii, gdzie po kilku miesią
cach przeniosłem się na sta - ·
łe do tczewskiej Unii.

- Twój atut podczas gry:
nieustępliwość

i wytrzyma-

łość.

Dawid Kotowski
(jovź)

JAZDY

z)

ELEKTRO
CAL
Zaprasza na kursy prawa jazdy
kat.: A, B, C, E
- - - - - - --------··------ ... - --------·-

TEL./FAX 532-44-87
biuro czynne od pon. do piątku w godz. 10.00-17.00
w soboty od godz. 10.00 do 13.00

~----~--

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH I SANITARNYCH
e NOWOCZESNE SYSTEMY
MATERIAŁ

Cena brutto

Styropian frezowany - wszystkie grubości
Stoper K-20 ATLAS 25 kg
ASPOL DO STYROPIANU
Cerplast 15 kg
Siatka z włókna szklanego m 2
Kołki 100 szt. (z metalowym bolcem)
Narożnik z siatką 2,5 mb
Listwa cokołowa 2,5 mb, gr. 63 mm
Tynk mineralny 25 kg

130

zł

28 zł
17 zł
69,50 zł
3

zł

20/33

zł

6 zł
15 zł
od 27 zł

------

Błachodachowki

Blachy trapezowe-

Profile zamknięte
Płyty ~
warstwowe

....

83-11 OTCZEW
28 A
TEL 058/ 530 01 06
TEL/FAX 058/ 536 61 07
ZAJĄCZKOWO

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY

Rozpoczęcie kursu 28.09.2000r.
w naszej siedzibie w Tczewie, ul. Chłodna 18
(boczna od Gdańskiej, 200 m od dworca PKP i PKS).
Posiadamy najlepszą bazę szkoleniową w Tczewie
Oferujemy:
- płatność w dowolnych ratach bez odsetek lub przez agencję ratalną
do 36 m-cy
- naukę jazdy samochodami Fiat: Punto i Bravo
- badanie lekarskie na miejscu
- miłą i fachową obsługę
- dla osób dysponujących małą ilością czasu indywidualny cykl szkolenia
- testy egzaminacyjne - GRATIS

Fot Andrzej Sarnowski

______ -------

T

,~

korzyść podczas współza wodnictwa z innymi graczami.
(jovi)

Kwestionariusz sportowy

Subkowy:
Centrum Ogrodnicze

e

o

BA
Ba lex Metal spółka z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. 778 44 45, fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel ./fax /0 59/ 842 81 31

GRZEWCZE

e KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO
e ZAPEWNIAMY SERWIS
GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
VIE§MANN

*System sprzedaży ratalnej

