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Tczew. Dom Kultury Kolejarza
Czyszczą wacikami ubikację, mie-

ta

rzą zapałkami

PÓŁWIEŚ, gm. Gniew.
Funkcjonariusze policji
z Gdańska, przy współpracy
z tczewskimi policjantami,
odkryli tzw. dziuplę samochodową. Na ukradzione
wcześniej m.in. z Trójmiasta
wysokiej klasy pojazdy zachodnich marek, natrafiono
na posesji należącej do sołty
sa Półwsi. Znajdowały się
tam nie tylko auta, ale i czę
ści od innych, prawdopodobnie również skradzionych,
samochodów oraz tablice
znamionowe. Podczas akcji
ujęto również dwóch około
30-letnich mężczyzn, którzy
przyjechali po odbiór kradzionych części. Policja zatrzymała też sołtysa oraz jego syna. Czterej mężczyźni
osadzeni zostali w tczewskiej
policyjnej izbie zatrzymań.

szkolne korytarze. Fala jest
wszędzie i kończy
się dopiero po
otrzęsinach.
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W szkołach
wzmożono patrole nauczycielskie.
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Od listopada wywozem nieczystości z gminy zajmować będą się

dwie firmy. Wyda nie zezwolenia na
,-w·-·.,,.,_ wywóz śmieci
drugiemu podmiotowi zaintry-

(kap)

li

PELPLIN. W poniedziałek
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Miasto
komputerze
Uczniowie tworzą
.~ internetową gazetę o Tczewie
i okolicach. Zamieszczają w niej
najważniesze informacje z życia
regionu. Tym sposobem o mieście
dowiadują się ludzie w kraju i za granicą.
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Zapraszają

na treningi
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Wypadł

z torów

gowało część
mieszkańców.

TCZEW

Znaleźli dziuplę

Już od sześciu lat trwa remont Domu Kultury Kolejarza w Tczewie. Na zdjęciu Mirosław Diller przy

pracach zbrojeniowych.
trzech lat remontowany jest
Kultury
Dom
Kolejarza
w Tczewie. Pieruądze na jego remont pochodzą z miejskiej kasy. Pomoc rzeczową zaoferowali Niemcy
z Witten. Znaczna część darów została jednak zmarnotrawiona.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie12 mln 50 tys. zł. Jeszcze rok
temu swoją siedzibę miała tam
Fundacja Domu Kultury Kolejarza,

Fot.Andrzej

która teraz mieści się w baraku przy
1
ul. 1 Maja.
- Przy zakładaniu fundacji chodziło nam o utrzymanie zespołów
artystycznych, które istniały przy
Domu Kultury Kolejarza - mówi Bożena Szczepańska, prezes fundacji.
- Niektóre z nich, jak orkiestra dęta,
miały tradycje sięgające 60 lat. Zajęliśmy się także pracą charytatywną.

- Pierwsze dary przyjechały do
Tczewa w 1994 roku i dzięki istnieniu fundacji nie trzeba było płacić

Połomski

za nie cła na granicy - mówi Bożena
Szczepańska. - Był z nimi mały kło
pot, ponieważ nie wiadomo było, kto
darami powinien się zająć. My czy
Tczewskie Centrum Kultury.
W końcu sprzęt, głównie urządze
nia łazienek - kabiny prysznicowe,
brodziki itp., złożono w piwnicach
DKK i zamknięto. Tak przeleżały
niewykorzystane. Po trzech latach
okazało się, że część z nich nadaje
się do wyrzucenia.
(mt)

około godz. 15.30 na stacji
PKP wykoleił się pociąg towarowy relacji Bydgoszcz Gdynia. Na razie nie wiadomo, dlaczego skład z pustymi
wagonami do przewozu cementu zjechał z torów. Nikomu na szczęście nic się nie
stało, jednak skład uniemoż
liwił połączenie kolejowe na
trasie Bydgoszcz - Trójmiasto. Kiedy doszło do wypadku, druga z nitek tzw. magistrali węglowej była i nadal
jest remontowana. Z torów
zjechała tylko lokomotywa
i jeden wagon, jednak ostanie wagony unieruchomionego pociągu stały aż za
przejazdem kolejowym. 'fym
samym miasto pozbawione
zostało połączenia z drogą
krajową nr 1. Ruch kołowy
udało się strażakom przywrócić tuż po godz. 18. Pocią
gi na trasę mogły wyruszyć
dopiero następnego dnia rano. Około godz. 4 wykolejony
pociąg nadal stał na stacji.
Przyczyny wypadku ustali
specjalnie powołana komisja.

(kap)
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REKLAMA

Dzieci i młodzież
marzące o karierze sportowej
mogą się zgłaszać

na treningi
) •._ do kociewskich
klubów. Kilka
z nich prowadzi
aktualnie nabór
do szkółek róż
nych dyscyplin.
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Telefony
na piątkę
Tczew ul. Mickiewicza 10
tel. 777 55 64, 531 24 3 6
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www.coltex.plusgsm.pl

lnforma<;ja Handlowa Suchostrzygi
ul. Jasińsldego 7 tel. 777 10 20,21
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Wydarzenia tygodnia
li

Rozmowa tygodnia

Utonął chłopiec

Jacek
żarnej

Rzeżnik

i Piotr Grochowski z tczewskiej

straży

po-

Z Ireną Klemberg, kierownikiem Powiatowego
Urzędu Pracy w Tczewie, rozmawiamy o bezro-

przez wiele godzin szukali ciała Sławka. Fot.Andrzej Połomski

TCZEW. Dwie doby trwały poszukiwania ciała 9-letniego
Sławka. Chłopiec w poniedziałek po południu utonął w Wiśle.
yv akcji wzięło udział kilkunastu płetwonurków ze straży pozamej oraz jednostki wojskowej.
Do tragedii doszło na wysokości ul. Nad Wisłą w Tczewie.
Nad brzegiem rzeki bawiło się czworo kilkuletnich dzieci.
Wśród nich był mieszkający przy ul. 1 Maja niespełna 9-letni

bociu.

- Była pani uczestnikiem
niedawnego Kongresu Balti.ca 2000, podczas którego
rozmawiano m.in. o bezrobociu. Czy takie spotkania
dająjald.eś wymierne efekty?
- Oczywiście. Taki kon gres to bardzo dobra sprawa.
Nie pamiętam, aby w ciągu
ostatnich trzech lat można
było tak swobodnie, a jednocześnie rzeczowo porozmawiać z ludźmi z całej Europy
o różnych problemach, ale

Sławek.

Świadkowie zdarzenia mówią, że ..ehłopiec rozebr-ał się do

spodenek. Chciał przyciągnąć bliżej brzegu zakotwiczoną
nieopodal rybacką łódkę. Sławek wszedł do wody, po czym do
łódki. Ta zaczęła się huśtać i odpływać jeszcze dalej od brzegu. Kiedy łódka była około 8 metrów od brzegu, skoczył
w nurty rzeki. Widziały to stojące nad brzegiem Wisły dziewczynki. To one widząc, że ich kolega tonie, zaczęły wołać
o pomoc.
Mimo szybko podjętej akcji nie udało się odnaleźć Sławka.
(kap)

dotyczących właściwie całe

■

go świata. Natomiast na sesji
w Tczewie poświęconej bezrobociu okazało się, że wszyscy, niezależnie od miejsca
dążymy
zamieszkania,
w tym samym kierunku. Mamy podobne problemy,
a spotkania takie pozwalają

IV Bieg Trzeźwości

1

Najlepsi zawodnicy {od lewej, według zajętych miejsc)
Krzysztof Pawłowski, Marcin Chmielewicz i Łukasz Walerowicz.
Fot. Zbigniew Brucki

wymienić

doświadczenia,

nawiązać

kontakty, które

mam nadzieję zaowocują.
- A jald.eś konkrety?
- Dowiedzieliśmy się, jakie formy pomocy są preferowane w danym kraju i jakie przynoszą efekty. Przedstawiciel angielskiej delegacji, Derek Mamey, mówił na

Traperski zlot

OPALENIE, gm. Gniew. Po raz pierwszy odbył się zlot traperski. Był to festyn rodzinny w westernowym stylu. Oprócz
nauki jazdy konnej, były też psie zaprzęgi hodowców z Gdań
s_ka _ras ~ala~u~e -. alaska i haski. Jeźdźcy z Tamowa specjallzuJący się w Jezdzie westernowej pokazali swoje umiejętno
ści. W jeździe konnej mogli wziąć udział także śmiałkowie
z grona publiczności. Dla nich przygotowywany był konkurs
~aperski. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, potwierdzaJący udział w spotkaniu polskich traperów.

Na zakończenie lata
GNIEW. Koncert żywieckiego zespołu Kapela zakończył tegoroczny sezon artystyczny na gniewskim zamku. Folkowe
rytmy bardzo spodobały się publiczności. Kiedy przebrani
w gó~~lskie stroje muzycy wyszli na estradę, bardzo szybko
podbili serca słuchaczy Już po chwili tłumek pod sceną zaczął rytmicznie podskakiwać przy rockowo-ludowych dźwię
kach.
(mm)

pracę?

- Osobom o niskich kwalifikacjach, często tylko po
podstawówce, albo osobom
po 45 roku życia, nawet po
studiach, jeżeli ich profesja
nie znajduje zapotrzebowania na rynku pracy.
- Jak takim osobom moż
na pomóc?
- Dla ludzi po 45 roku ży
cia najlepsze w istniejących
warunkach byłyby osłony
socjalne i wypłaty zasiłków
przedemerytalnych. Mło-

o
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10 dni mieszka
· w pokoju
Od
nym Centrum Edukacji Dogościn

rosłych

w Tczewie, gdzie
angielskiego. Jest Amerykaninem
o polskich korzeniach. Pra dziadkowie Luke'a urodzili
się w Polsce, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prababcia Luke'a Lewandowskiego
pochodziła z Suwałk, natomiast dziadek urodził się
w Trzemesznie, koło Gniezna. Luke do Tczewa przyjechał ze stanu Michigan,
z miasteczka Grand Rapids.
będzie uczył języka

Radakura:za'Tf
tel. (058) 530-24-36

jakiś wpływ

na za-

trudnienie mieszkańców powiatu tczewskiego?

ką. W 1975 roku obroniła pracę
magisterską na Uniwersytecie
Gdańskim. Powiatowym Urzę

dem Pracy w Tczewie kieruje od
27 listopada 1997 roku. M~
_ka, ma jedną dorosłą córkę'. •

- Śledzę, co się w strefie
dzieje i uważam, że każde
nowe miejsce pracy przema wia za tym, że jest ona potrzebna i korzystna dla
wszystkich. W Forcanie tylko
w ostatnim czasie zatrudnionych zostało 33 bezrobotnych, w Moleksie 12, a w listopadzie 41 osób znajdzie
pracę w firmie Flextronics.
Ktoś może powiedzieć, że to
niewiele, bo kilkadziesiąt
osób ginie wobec setek, czy
nawet tysięcy potrzebują
cych pracy, ale na pewno
strefa jest dużą szansą dla
naszych klientów.
- Czego wszystkim szukającym pracy życzę, dziękuiac
za rozmowę.
Marzena Tuka . ,

■

■
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W tym roku ukończył Uniwersytet Notre Dame
i w wieku 23 lat został magistrem nauk ścisłych.
- Marzę, aby w przyszło
ści zostać prawnikiem zajmującym się ochroną śro

dowiska - mówi Luke. Chciałbym pracować dla
międzynarodowej organiza cji zajmującej się tym problemem.
Luke przyznał, że marzy
również o tym, aby w przyszłości mieć piękną i mądrą
żonę oraz dużą rodzinę. Powiedział nam również, że
żona ta może być Polką,
gdyż polskie dziewczyny są

.JarwWmvslo tel:;J12651

~ TargDrzewny9111
tel. (058) 300-32-60. lax 300-32-66,
300-32-101ax300-32-13

bardzo ładne, ładniejsze od
innych w Europie a nawet
w Ameryce.
- Wasze dziewczyny są
interesujące - twierdzi. Sporo wiedzą i chętnie poznają nowe rzeczy
Luke może tak mówić,
ponieważ w Polsce jest po
raz piąty. Nasze miasto odwiedza po raz drugi. Pierwszy raz był w Tczewie
w 1997 roku, na obozie języ
kowym UNESCO. Lubi jazdę na rowerze, barszcz i ludzi z optymistycznym nastawieniem do życia. Nie lubi natomiast ignorancji
i niecierpliwości, choć jak

Fot. Andrzej Połomski

przyznaje, sam nie należy
do ludzi cierpliwych.

łfł(ł.AMAWTCIDi-

WYOAWCA

Gct,ffa.ul.Starowi~ska17~
tel. 1058) 661-43-14, 620-78-40

tel.Max (058) 531-63-26.

PCXSKAPRESSE· Sp. zo.o. ():jdzjal Prasa Battycka

tel.'1ax (058) 622-74-79

Tczew, ul. Mickiewicza 17

RED~!~--Tczew, ul. Mickiewicza 17

wie ma

Fot. Anclnej l'o!omski

Z wykształcenia jest ekonom,st

Personalia. Luke Lewandowski

TCZEW. ,.Przez abstynencję wielu, do trzeźwości wszystkich"
- pod takim hasłem odbył się IV Tczewski Bieg Trzeźwości.
Uczestniczyło w nim 1426 osób. Trasa biegu wiodła ulicami
miasta. Honorowym starterem biegu był Ryszard Brucki, radny miasta. Uczestnicy biegu, którzy jako pierwsi dotarli do
mety, otrzymali upominki. Rozlosowano również 100 nagród
rzec~owych _wśród ~czest?,ików. Szkoły, z których najwięcej
uczmów wzięło udział w imprezie, otrzymały puchary.

■

przykład o programie pół
rocznych zasiłków, w czasie
których pobierający zasiłek
zobowiązany jest do czteromiesięcznego
szkolenia
w celu zdobycia kwalifikacji
oraz o osłonach socjalnych,
kiedy zdecyduje się na kontynuację nauki. Mówił także
o wolontariacie i pracy na
rzecz społeczeństwa, co
uprawnia zainteresowanego
do ubezpieczenia przez 6
miesięcy, czy w końcu o pra cach społeczno-użytecznych
na rzecz gminy, na podobnych zasadach jak nasze
prace interwencyjne.
- Komu w dzisiejszych
czasach najtrudniej znaleźć

dych ludzi oczywiście należy
do szkół, na kursy
dokształcające albo takie,
które pozwalają uzyskać im
kwalifikacje. Z doświadcze
nia wiem, że nie zawsze jednak na takie kursy znajdują
się chętni. Ludzie chcą pracy
tu i teraz. Urzędy pracy nie
tworzą miejsc pracy. To organizacje pozarządowe mogą
przyczyniać się do ich stworzenia.
- A na co obea1ie łatwiej
uzyskać pieniądze, na roboty publiczne czy pr.z:ekwalifikowanie?
- Zdecydowanie na przekwalifikowania, na dokształ
canie. Edukacja ponad
wszystko. Podnoszenie kwa lifikacji i zdobywanie wykształcenia jest obecnie
szczególnie preferowane.
Wymogi pracodawców rosną. Żyjemy w czasach, kiedy przychodzi zmieniać nam
pracę kilka razy. Ludzie
w dzisiejszych czasach im
więcej umieją, im wyższe
mają kwalifikacje, tym lepsze mają szanse na zdobycie
pracy i to dobrze płatnej.
- Czy istnienie specjalnej
strefy ekonomicznej w Tczekierować

~ ui$v,,ętojańska141B

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9111
Pllze8Krzysz10ll<n,?a

(mt)
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ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny. Krzyszta Ignatowicz, tel. 3003 128
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Tczewski

Remont Kolejarza

W tczewskim dawnym Domu Kultury Kolejarza

li Co już zrobiono
- Od stycznia tego roku
prace inwestycyjne w Domu Kultury Kolejarza, którego zarządcą jest Tczewskie Centrum Kultury; odbywają się pod nadzorem
Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta.
Przetarg na remont Domu
Kolejarza wygrała firma
Budom i na realizację tego
zadania ma czas do 30
września 2001 roku.
Całkowity koszt remontu
DKK zamknie się kwotą
Marcjusz Fornalik
12 mln 50 tys. zł . Obiekt
naczelnik Wydziału Inweremontowany jest od
stycji i Remontów w tczwtrzech lat.
skim
magistracie
Wyremontowano i zmoFot. Andrzej Połomski
dernizowano już kotłow
nię. Prace remontowe
w latach 1997-1999 pochłonęły 2 mln 150 tys. złotych.
Obecnie w DKK trwają roboty budowlano-montażowe,
m.in. trwa zakładani e instalacji centralnego ogrzewania, zabezpieczane są fundamenty, trwają również zewnętrzne roboty elektryczne.
W pracach remontowych przewidziano również zainstalowanie w pomieszczeniach DKK klimatyzacji
i wentylacji. Wszystko na kwotę blisko 4 mln 800 tys. zł,
plus roboty dodatkowe, jak na przykład wzmocnienie
fundamentów zlecone w innym przetargu na kwotę 240
tys. złotych.
W tym roku na remont miasto przeznaczyło środki
w wysokości 1 mln 500 tys. złotych. Na rok 2001 przeznaczono na remont DKK na kwotę w wysokości 3 mln
200 tys. złotych, a w roku 2002 będzie wynosić 1 mln
800 tys. złotych.
(mt)
REKLAMA
Bożena Szczepańska,

zanie darów

różnym

prezes tczewskiej Fundacji Domu Kultury, pokazuje dokumenty,
instytucjom.

potwierdzające

przeka-

Fot.AndrzejPolomski

Od sześciu lat do Tczewa napływają z Niemiec
dary przeznaczone na wyposażenie remontowanego Domu Kultury dawnego Kolejarza oraz na
działalność charytatywną. Wiele z nich przepadło,
wykorzystanie innych budzi wątpliwości.
. chwili zamknięcia Domu
Kultury
Kolejarza
w Tczewie i przejęcia go
przez miasto, zespoły istniejące przy tej placówce mogły
przejść pod Tczewskie Centrum Kultury. Nie wyraziły
jednak takiej chęci. Powoła
no więc fundację.
Kiedy co niektóre dary
przysłane przez Niemców
zaczęły gnić i butwieć
w 1998 roku, uchwalono na
walnym zgromadzeniu, że

Fot .Andrzej Po!ormki

Zenon Odya
prezydent Tczewa
- Ofakcie zmarnowania
ści

czę

darów dowiaduję się od

pani i myślę, że sprawę tę
sprawdzę.

Darami, które

przychodziły i przychodzą
na rzecz fundacji, zarządza
ła i zarządza wyłącznie fun-

dacja i ona jest odpowiedzialna za to, co się z nimi
dzieje.

coś z tym fantem
zrobić. To, co nadawało się
do użytku, zostało rozdane
różnym instytucjom.

trzeba

- N a wszystko mamy
i jednocześnie pokwitowania na to,
co kto dostał - mówi B.
dokumentację

Szczepańska.

... ,,Pragniemy bardzo podziękować za otrzymaną
wannę do zabiegów hydroterapeutycznych dla Stowarzyszenia RehabilitacyjnoSportowego w Gdańsku. Zabiegi w wodzie są szczególnie korzystne przy niedowładach" ... - napisał do fundacji Czesław Tarkowski,
przewodniczący stowarzyszenia. Takich listów z podziękowaniami pani Szczepańska ma wiele.
Na pytanie, dlaczego dary
przeznaczone dla mieszkań
ców Tczewa zostały przekazane ośrodkowi w Gdańsku,
prezes Szczepańska odpowiedziała, że poproszono ją
o to...
Dzisiaj

kłopotliwe

dary

wykorzystywane
są
w różnych instytucjach, począwszy od przedszkoli,
przez szkoły, dom dziecka
i domy pomocy społecznej,

TRUCK CENTER~
SPRZEDAŻ

POJAZDÓW:

Gdańsk,

ul. Miałki Szlak 48/50
tel. 0-58/301-07-53, 301-11-23

- Z darami przychodzącymi na
rzecz remontu DKK nie miałam nic

tel.

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

PEŁNA GAMA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

do czynienia. Nie pośredniczyłam

Fot.Józef Zićl~owski

w ich pozyskiwaniu, przekazywaniu ani rozdzielaniu. Udostęp
niliśmy fundacji na jej prośbę pomieszczenia w piwnicach Ko
lejarza, jednak w chwili przystąpienia do remontu,Jundacja
musiała opuścić ten obiekt i poszukać innego.

a skończywszy na przychodniach i stowarzyszeniach rehabilitacyjnych.
- Z fundacji otrzymaliśmy
dary w postaci odzieży i pościeli - mówi Edward Dembiński,
dyrektor Domu
Dziecka w Tczewie. - Jednak
dzieci cieszyły się głównie
z zabawek i rowerów, które
znalazły się wśród darów.
Nie potrafię już dzisiaj powiedzieć, ile czego było, ponieważ dary otrzymaliśmy
już dawno temu.
Dary serca

Lampa ultrafioletowa i maszyna do nagrzewań parafiną trafiły do Przychodni Rehabilitacyjnej w Tczewie,
odzież najczęściej kierowana jest do domu w Smętowie
albo świetlic środowisko
wych, łóżka i materiały opatrunkowe idą do szpitala.
Zapewniano nas, że nic
obecnie nie zostaje zaprzepaszczone. Szkoda tylko, że
nauczono się na błędach,
których można było unik-

z niemieckiego
miasta

REKLAMA

partnerskiego Witten na
fundację przychodzą nadal.
Tyni razem są, jak nas zapewniano, od razu rozdzielane pomiędzy potrzebują
cych. Dzięki takiemu obrotowi sprawy Warsztaty Terapii
Zaję .:iowej wTczewie otrzymały z darów np. kule, balkonik i wózek inwalidzki.

F I N A N S O W A N I E :
Gdańsk,

nąć.

W SIECI IVECO Plus
1 jakość z 2 ręki

EUROCARGO ML75E14
ML75E15

IVECO DAILY 59.12

Kontenery, skrzynie z plandeką,
wyposażone 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 zVmiesląc

CENA od 1879 zVmlesląc

IVECO DAILY 35.1 OV
35.12V

EUROTECH MP440E38 T/P
EUROSTAR LD440E38 T/P

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

Ciągniki siodłowe

wyposażone

Marzena Tukalska

POLWAR
- autoryzowany dealer firmy

Ci?,ilniJ~ ~A

* KOMPUTERY
* KASY I DRUKARKI FISKALNE
* SERWIS, RATY BEZ ŻYRANTÓW
i I WPŁATY
* DLA SZKÓŁ BEZ VAT
83-11 O Tczew,
pl. Gen. Hallera 5

TEL./FAX 058 531211 9
e-mail POLWART@ONET.PL.
R·'.0664/A/1258

CENA od 1295 zVmiesięcznle

z kabiną sypialroczniki '96-'98; 380 KM; zawieszenie tył - pneumatyczne; obciąże
nie tylnej osi 11 5000 kg; standardowe wyposażenie dla rynku niemieckiego; termin dostawy do 21 dni*
ną;

S-4632/ A/981

Powiat tczewski. Jest praca

Nowe
oferty

Dla bibliotekarza i ślusar a

POWIAT TCZEWSKI. Osoby bezrobotne, zainteresowane ofertami, mogą zgła
szać się do Powiatowego
Urzędu Pracy w Tczewie, al.
Solidarności 14A, pokój 114.
W każdy poniedziałek wraz
z „Dziennikiem Bałtyckim"
ukazuje się dodatek „Praca"
Publikujemy w nim oferty
zatrudnienia z województwa
pomorskiego.
(mm)

Powiatowego Urzę
du Pracy w Tczewie wpłynęły następujące
oferty zatrudnienia:
■ robotnik magazynowy
- praca na wysokości, aktu alna książeczka zdrowia,
■ dekarz - wymagane
wykształcenie zawodowe,
■ cieśla - wymagane wykształcenie zawodowe, staż
pracy 2 lata,

■

pracownik do działu
- wykształcenie

wodowe, staż pracy; uprawnienia spawacza elektrycznego,
■ asystent w dziale windykacji - wymagane wy-

sprzedaży

wyższe, obsługa

biegła

komputera,

znajomość

języka

angielskiego,
■ ślusarz narzędziowy

-

kształcenie

wymagane wykształcenie
zawodowe, staż pracy 5 lat,
znajomość rysunku technicznego,
■ ślusarz-spawacz - wymagane wykształcenie za-

średnie,

pracy min. 2 lata,
komputera,
■

staż

obsługa

konserwator - wyma -

gane wykształcenie zawodowe, staż pracy 2 lata,
umiejętności ślusarskie,

■

sprzedawca - wyma wykształcenie

gane

min.
średnie techniczne, uregu lowany stosunek do służby
wojskowej, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B,
własny samochód, znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego,
■

pomocnik stolarza -

osoba

■

bibliotekarz - wy-

kształcenie

wyższe

(bi-

bliotekoznawca),
■ ślusarz

ogólny -

staż

pracy 2 lata,
■ monter kadłubów okrę
towych - wymagane wykształcenie

min. podstawo-

we,
■

ne

zootechnik - wymaga -

wykształcenie wyższe.

niepełnosprawna,

(mm)
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RATY DLA KAŻDEGO

~

OKTAN s.c.

- SUPEROKAZJA BEZ ZAŚWIADCZEŃ OZAROBKACH
- BEZ PORĘCZVCIELI, MIN. FORMALNOŚCI
.
Skład Artykułów
j

i

' .;

U NAS NAJNIŻSZE RA TY W KRAJU NP.

'~

1O OOO,- od 66,30 zł;

25 000,- od 165,?4

Metalowych Budowlanych

Narzędzi

83-400

Kościerzyna,

100 OOO od 662

.. . ..... . . .
-

..

sprzedaż
gwoździ, śrub, lin, narzędzi

Promocyjna

zł.

ul. 8 Marca 3-4

EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓW
.

.•

zł;

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

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) 81 1-34-78
tel. (059) 811-34-57

APO

O 148

GDYNIA, ul. Śwl9tolańska 46
TEL. (058) 661 79 6B

51:.UPSK, ul.

Kilińskiego

2/3

TEL. (059) 84 00 904

W

szkołach

W programie dydaktycznym każdej szkoły znajduje się
wiele innych imprez poza otrzęsinami, organizowanych
przy współudziale uczniów
Najmłodsi, którzy dopiero zaczynają naukę, są pasowani
na uczniów Najczęściej dokonuje tego dyrektor szkoły.
Po tej uroczystości dzieci w pełni należą do braci szkolnej. Wiele radości małym uczniom sprawia również
Dzień Dziecka. Nauczyciele z okazji tego święta przygotowują swoim wychowankom drobne upominki, w szkołach tego dnia organizowane są zajęcia sportowe. Starsza
młodzież obchodzi w szkole walentyki. Przygotowują dla
swoich sympatii karty walentynkowe, chłopcy klasowym
koleżankom przynoszą kwiaty. Jest to jednak nie jedyny
dzień w szkole, w którym dziewczyny otrzymują kwiaty.
Chłopcy zawsze pamiętają o ósmym marca, czyli Dniu
Kobiet. Dużym świętem w szkole jest zawsze Dzień Nauczyciela. Dzieci i młodzież przygotowują akademie, na
których prezentują swoje umiejętności poetyckie i muzyczne. Składają podziękowania swoim wychowawcom,
nie zapominają również o kwiatku. Od kilku lat organizowane są w szkołach klasowe wigilie. Organizacja tego
święta należy w pełni do uczniów Uczniowie wspólnie
z wychowawcami śpiewają kolędy; dzielą się opłatkiem.

Czyszczą wacikami kosmetycznymi ubikację,
mierzą zapałkami

szkolne korytarze. Fala jest wszędzie i koń
czy się dopiero po
otrzęsinach.

- To jedyny sposób na za tego zjawiska,
które pojawiło się w szkole
kilka lat temu - twierdzą na uczyciele.
U progu nowego roku
szkolnego najtrudniejsze
dni przeżywają pierwszoklasiści szkół ponadpodstawowych Wkraczają w nowy
świat, ale początki często bywają dalekie od ich wyobrażeń. Większość młodych ludzi jest ciekawa nowej szkoły;
nauczycieli, kolegów,
z; h:· _;.!Ylli spędzą kilka kolejrt:,!JY lat. Jest tylko jedna
rzecz, która spędza im sen
z powiek - obawiają się swoich starszych kolegów Od
kilku lat trwa w szkole zjawisko zwane falą. Pierwszokończenie

klasiści
1

są

prześladowani

przez swych kolegów starszego rocznika. Do momentu
ślubowania nazywani są kotami. Do tego też czasu
w oczach uczniów klas starszych są niepełnoprawnymi
członkami szkolnej społecz
ności. Najchętniej we wrześniu, przez kilka pierwszych
tygodni, w ogóle nie chodziliby do szkoły
- Fala jest wszędzie i trzeba przez nią przejść, jak
przez resztę życia - opowiadają uczniowie. PierwszoW"teJ5ł.;ci zmuszani są do rob1~~~Ia różnych nieprzyjemnych dla nich rzeczy. Czasami przy audytorium z całej
szkoły muszą zaśpiewać piosenkę lub

powiedzieć

wierszyk.
Sprzątają toalety wacikiem kosmetycznym. Jeżeli
nie chcą wykonać zadania,
starsze koleżanki czarnymi
pisakami rysują na ich twarzach wąsy i szerokie brwi,
aby upodobnić ich do kotów
Bardzo ważne jest również,
aby pierwszaki umiały
miauczeć jak kot. Jest to dla
uczniów klas pierwszych
bardzo upokarzające.
- Trudno jest zmyć wąsy
namalowane na twarzy markerem - mówi Anna Z.,
uczennica tczewskiego liceum. - Zgadzamy się jednak na wszystko, co proponują nam koledzy; gdyż boimy się ich reakcji.
Jak mówią pierwszoklasiści, najsmutniejsze jest to, że
w czasie, kiedy są w ten sposób dręczeni, nie ma żadnej
reakcji ze strony pozostałych, biernie przyglądają
cych się kolegów Dziewczę
ta uważają, że mają łatwiej
sze
zadania,
trudniej
jest chłopcom.
Muszą mierzyć zapałkami

hol szkolny, czasami zamy-

każdej

placówce
li Szkolne imprezy

W

powiatu

(as)

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Tczewie
dla pierwszoklasistów
przygotowano pikantne
zupy. Na zdjęciu Dorota
Lohde karmi Karolinę
Szczygieł.

Fot.Andrzej

Połomski

kani są w toaletach, gdzie
starsi koledzy wkładają im
głowy do sedesu. Młodzież
jednak niechętnie opowiada
o tym, co dzieje się w szkole.
- W życiu pani nie opowiem, co dzieje się podczas
przerw - m6wi pierwszokla sista. - Nauczyciele o niczym
nie wiedzą, a my do nich nie
idziemy na skargę, bo gdyby
koledzy o tym się dowiedzieli, nie mielibyśmy życia do
końca roku szkolnego. Gnę
biliby nas bez przerwy.
Według nauczycieli, z roku na rok zmniejsza się liczba tego typu sytuacji. Najprawdopodobniej dzieje się
tak ze względu na to, iż za
prześladowanie
uczniów
grozi wyrzucenie ze szkoły
- W naszej szkole zdarzyło się, że uczeń z powodu
prześladowania młodszego

kolegi musiał opuścić mury
szkolne - mówi Ewa Dudek,
wicedyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Tczewie. - Sądzę, że dzięki temu,
iż zastrzegliśmy; że za znęca nie się nad pierwszoklasistami będziemy wyrzucać ze
szkoły, zjawisko to w tym roku, na szczęście, przygasło.
Częściej jednak wychowawcy obniżają jedynie ocenę z zachowania lub wzywają na rozmowę rodziców Nauczyciele w pierwszych tygodniach nauki zwiększają
liczbę
dyżurów podczas
przerw, zaglądają w każdy
mroczniejszy kąt szkoły;
a także do toalet. Nie są oni
jednak w stanie przypilnować ucznia po zajęciach
szkolnych. A już w tym roku
zdarzyło się, że pierwszoklasista jednej z tczewskich
szkół

został

pobity

poza terenem placówki.
Pierwszoklasiści

Grupa inwestycyjne

chodzą

PROMOCJA CENOW~
,
MlESZKAN
Osiedle Pasre1ow1:

Pruszcz Gdansl<i, ul. SpokoJna
ceny od

-1.990 zl/m

2

li dynia ul. Slą~"'" , 1. ll.'.I. \V ':18) oLU ~L 33 t.L I oo 06
ul GrunwaldzL 76/78, ,e1. (O S8) JM 18 4'>. 4 , ' i I v
Pn.1,u'I, Gdań,-~., ul. Grunwalozka 12 '5, trL (U 58i b , :I I uo
V'iww.Hu,~SA.corn.111 , r:-mail: info@HossaSA.co1,,.p

Gdańsk.

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie podczas otrzęsin musieli pokonać tor
przeszkód. Emilia Olech wykonuje szpagat. \

B CosmoNova j

Fot. Andrzej Połomski

grupami, gdyż wówczas jest
mniejsze prawdopodobień
stwo, że uczeń zostanie zmuszony do robienia nieprzyjemnych rzeczy. Niektórzy
wychowawcy uważają, że
gdyby policja l~b Straż Miejska włączyłyby się, to problem fali przestałby istnieć
W szkołach odbywają się
apele na temat prześlado
wania uczniów Bardzo czę
sto problem ten poruszany
jest również podczas godzin
wychowawczych. Kotami są
wszyscy ci, którzy chodzą do
pierwszej klasy szkoły zawodowej, technikum. czy też liceum. Wszystko kończy się
po oficjalnym ochrzczeniu
pierwszoklasisty. Każdego
roku odbywają się tradycyjne otrzęsiny; są one wpisane
w programy dydaktyczne
szkół ponadpodstawowych.
Po ich zaliczeniu, pierwszoklasiści są przyjmowani oficjalnie do grona szkolnej
braci. Program otrzęsi:r
przygotowują

najczęściej

uczniowie klas drugich. N ad
całością czuwają nauczyciele.
- Koty muszą

pić

mleko
z miseczki,
zjeść ostro przyprawione
kanapki - opowiada Krzysiek, uczeń pierwszej klasy
technikum.
Nauczyciele uważają, że
tego typu zabawa jest konieczna.
- Mając na uwadze kilkuletnią praktykę, jestem zdania, że otrzęsiny przecinają
falę i dlatego zabawa ta jest
organizowana już w pierwszym miesiącu nauki - mówi
Maria Bilińska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie. - W naszej placówce to się sprawdza.
Najgorsze jest jednak to,
że pierwszoklasiści, którzy
przeszli otrzęsiny zapowiadają, że w przyszłym roku na
pewno się odegrają.
Anna Szramka

KOTt.Y

Buderus
---------

DRZWI

ZEWNĘTRZNE
WEWNĘTRZNE

PODŁOGI

PANELE

plc1tek
29 września 2000 r.

Wywóz

śmieci

w gminie Gniew

Wystarczy

Od listopada wywozem nieczystości stałych z terenu gminy Gniew zajmować się będą dwie firmy. Wydanie zezwolenia na wywóz śmieci drugiemu, obok Zakładu Usług Komunalnych, podmiotowi zdziwiło część mieszkańców i radnych.
Samorządowe

władze

Gniewa wydały zezwolenie
na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu
miasta i gminy Zakładowi
Metalowych
Wyrobów
z Nicponi. Zaniepokoiło to
mieszkańców i część radnych. Dziwi ich wydanie kolejnego zezwolenia na wywóz śmieci niedługo po tym,
jak Zakład Usług Komunalnych wzbogacił się o nową
śmieciarkę. Zgłaszający swe
wątpliwości akcentują też
fakt że śmieci zbierane
przez prywatną firmę tra fiać będą na miejskie skła

dowisko odpadów komunalnych.

Burmistrz odpiera
Zarzuty stara się odpieburmistrz Gniewa, Jan
Urbański. - Wniosek o wy-

rać

Firma, która wystąpiła do
nas z wnioskiem o zgodę na
wywóz śmieci i fekaliów, posiada śmieciarkę, 11-tonowego Mercedesa i beczkowóz. Do wywozu śmieci nie
trzeba mieć wcale specjalistycznego samochodu. Wystarczy ciągnik z odpowiednio zabezpieczoną przycze-

danie zezwolenia na wywóz
spełniał

nieczystości

ciągnik

wszystkie warunki i nie było powodów, by go nie wydawać - mówi burmistrz. Współistnienie podmiotów
prywatnych i spółek komunalnych sprzątających miasta jest gdzie indziej już
praktykowane
dawno
i przyczynia się do zwięk
szenia konkurencyjności
oraz jakości świadczonych
usług. Słowa burmistrza
potwierdza Janina Kurkowska, inspektor ds. infrastruktury technicznej i gokomunalnej
spodarki
w gniewskim magistracie. Obecnie zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych
ma pięć podmiotów i raczej
nikt na tym nie ucierpiał.
Jest na pewno mniej wycieków niż kiedyś.

pą.

W zezwoleniu dla firmy
z Nicponi określono, że nieczystości stałe przez nią odbierane muszą być składane
wyłącznie na wysypisku
w Nicponi, zaś nieczystości
płynne w punkcie zrzutu
w oczyszczalni w Ciepłem.
Swoje zdanie na temat podnoszonych kwestii mają
przedstawiciele ZUK. Wiem, że firma ta zaczęła
już rozmawiać na temat wywozu śmieci z administratorami budynków - uważa
Kazimierz Kordecki, czło
nek zarządu ZUK. - ZUK
jest dzieckiem gminy i szkodą dla nas jest, że takie firmy wchodzą na rynek, ale

takie są prawa i trzeba
do nich dostosować.

się

Wysypisko kosztuje
- Sama amortyzacja wysypiska kosztuje nas około
100 tysięcy rocznie. - Śmieci
z terenu gminy musimy
przyjąć - dodaje Marek Koślicki, kierownik transportu
i Zakładu Robót Sanitarno
-Porządkowych ZUK. - Każ
dy ma prawo je przywieźć,
jeśli

spełniają

określone

warunki. Jest to tylko kwestia zapłaty Niedawno biegły obliczył, że powinniśmy
podnieść ceny przyjmowania śmieci o 30 procent, że
by zwróciły się roczne kosz-

ty amortyzacji wysypiska.
O podwyżkach decydują
jednak radni.
O zdanie na temat nowej
sytuacji poprosiliśmy też
Franciszka Mierzejewskiego, szefa niepańskiego Zakładu Wyrobów Metalowych. - Dziś musi być konkurencja, bo wtedy klient
jest lepiej obsłużony. Jeśli
nie dostałbym takiej zgody,
opisałbym całą sprawę do

Każdy

ma prawo
w Nicponi.

przywieźć śmieci

na

składowisko
FotAndrzejPolomski

Urzędu Antymonopolowego. Myślę, że wygram
z ZUK, bo będę wywoził
śmieci taniej. Chcę też przyciągnąć klientów darmowymi pojemnikami na śmieci,

bo jestem ich producentem.
Moja firma będzie też startować w przetargach na
oczyszczanie osiedli i mia sta - powiedział nam przedsię biorca.

Rafat Bradzikowski

REKlAMA
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. TEL/FAX 058/ 536 61 07

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY

Zaprasza na kursy prawa jazdy
kat.: A, B, C, E
Rozpoczęcie kursu 2.10.2000r.

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

Tczew, ul. Żwirki 38, tel. 531-05-64,

~

super
promocia

w naszej siedzibie w Tczewie, ul. Chłodna 18
(boczna od Gdańskiej, 200 mod dworca PKP i PKS).

NOWOCZESNE SYSTEMY
GRZEWCZE

Posiadamy

najlepszą bazę szkoleniową

w Tczewie

MATERIAŁ

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

e KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO
e ZAPEWNIAMY SERWIS
GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

*System sprzedaży ratalnej

I
/

biuro czynne od pon. do piątku w godz. 10.00-17.00
w soboty od godz. 1O.OD do 13.00

Cena brutto

Styropian frezowany - wszystkie grubości
Stoper K-20 ATLAS 25 kg
ASPOL DO STYROPIANU
Cerplast 15 kg
Siatka z włókna szklanego m2
Kołki 100 szt. (z metalowym bolcem)
Naroinlk z siatkę 2,5 mb
Listwa cokołowa 2,5 mb, gr. 63 mm
Tynk mineralny 25 kg

TEL./FA.X 532-44-87

VIEIMANN

531-62-37, 532-70-35

ri:

130 zł

25,50 zł
17 zł

69,50

zł

3 zł
20/33 zł ~
6 zł ~

15 zł
od 27 zł

~

§d;

SAMOCHODY
DOSTAWCZE
PEUGEOT

Gwarancja do 15 lat
Bezpłatna wycena 1 doradztwo techniczne
Arkusze docinamy na wym1ar

W LEASINGU

z.apewnwny transport I wykonawstwo,

EFL S.A. ZA

PROMOCJA
Blachodachówki Trapezy

orynnowan1e, obróbki, okna 1 folie dachowe
Autoryzowany przedstawtciel producenta

99%

~

KRfl~l uo

CENY!
SUMA WSZVSTKICH

11 ._ . .. b i o • - - ~ ~ ~ • ~

Od

17 zł/m2

Pruszcz Gd., ul. Ko6ciuazkl l

Te1.1ru (058) n-33-11111. Tel.10118111-33-1152. oso1-441.191
Pon. .. pt. 8-18: eob. 9·13

Ree~.. M·~

OPŁAT

LEASINGOWYCH
STANOWI TYLKO
99% CENY
SAMOCHODU.

Europejski
Fundusz

Leasingowy

206
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.
\

PEUGEOT

ka, ul. Długa 3, tel/fax (0-58) 58-89-267, pon.-pt. 7.00-15.00
ul. Podkarpacka 21 (wejście od Góralskiej), telJfax (058) 342-41-68, pon.-pt. 10.00-17.00
R-,,
rogardzle Gd., ul. Sobieskiego 7, tel. (058) 56-116-52, pon.-pt. 9.00-16.00

Al
9961 24

pltłek
września

29

2000 r.
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Tczewski _ _~_,

Sposób na życie i rozwijanie osobowości

Warto
wiedzieć

li Komputer

Chodzą do tczewskich
szkól średnich, pasjonują ich komputery,
a szczególnie lubią
,,serfować" w Internecie. W nim umieszczają
informacje o życiu
Tczewa i tczewian. Ponadto tworzą gazetę
internetową o Tczewie
i okolicach. To dla nich
sposób na życie i rozwijanie osobowości.
pół redakcyjny two-

Rys. Marek Wdziękońskl

Komputer cyfrowy jako
urządzenie do automatycznego przetwarzania danych
powstał w 1945 roku. Początkowo był on wyposażo
ny w lampy elektronowe.
Z rozwojem techniki wbudowywano w niego tranzystory; układy scalone. Pierwsze komputery zajmowały
kilka pomieszczeń. Obecnie
są to niewielkie urządzenia,
obsługiwane przez jednego
człowieka. Komputer może
być urządzeniem stacjonarnym i przenośnym. Oba mogą pracować w tak zwanej
sieci.

J~•

MiCyfert, Karol Madej,
Krzysztof Sykulak, Kamil
Szarmach, Łukasz Wiśniew
ski.
Początkowo chcieli robić
ogólny serwis informacyjny
o ludziach mieszkających
w Tczewie. Teraz dostarczają wielu informacji dla internautów „serfujących"
w Internecie. Na stworzonych przez nich stronach
można przeczytać, kto jest Wojciech Kamień (z lewej)
prezydentem Tczewa, także
o miastach partnerskich
jednak o zgodę na jego upoTczewa.
wszechnianie.
Parafia
Za pomocą Internetu
proponują rozmowę o koszw Internecie
Redagując
informacje, tach założenia instalacji ga zowej w Pelplinie. Nawiąza
k,O?tają z aktualności zam:. .. ,~tzanych w gazetach. li współpracę z Polskim
Górnictwem Naftowym. InDonoszą także o firmach,
o tym, co one produkują. formacje z ostatnich czterech miesięcy znajdują się
Zamieszczają informacje na
w
600 tekstach. Chcą współ
temat kultury, edukacji i religii. Między innymi tczew- pracować z „Dziennikiem
skie parafie mają swoje Bałtyckim". Wykonali badastrony internetowe. Uru- nia poczytności naszej ga chomiono też forum dysku- zety.
- Szukamy redaktorów,
syjne na różne tematy, zwią
zechcą z nami współ
którzy
zane z miastem, powiatem.
Ostatnio dyskutowano na pracować - dodaje Łukasz
temat
pozostawionych Wiśniewski, odpowiedzialny za aktualności. - Każdy
śmieci po akcji sprzątania
w lasach lubiszewskich. Wy- może realizować swoje pokonano prezydencki serwis mysły. Wystarczy dobrze
wyborczy z sylwetkami znać język polski. Kolegę inkandydatów. Wszyscy re- teresowała pogoda i przygodaktorzy pracują dla wła - tował serwis informacyjny,
snej satysfakcji, radości z którego codziennie można
tworzenia. Obecnie zaczęli odczytać, czy będzie słońce
czy deszcz. Zamieściliśmy
opracowywać portal dla telefonów
komórkowych. relację ze spotkań teatralChodzi Óto, aby przy ich po- nych w Tczewie Zdarzenia
2000. Każdy z redaktorów
mocy można było otrzymać
pracuje
indywidualnie
podstawowe
informacje
i przekazuje informacje do
o mieście. Robią to z myślą
o gościach przyjeżdżających serwera w Warszawie.
do Tczewa. Informacje będą Społeczeństwo
umieszczane w warszaw- informacyjne
skim serwerze. Wystukując
Dziennikarze raz w miew telefonie komórkowym
siącu spotykają się i omaodpowiedni adres, będzie
wiają plan działania.
miało się dostęp do wiado1\vierdzą, że informacje
mości.
w Internecie są czytane. Na
Pogoda dla Tczewa
ich strony zagląda dziennie
około 100 internautów.
Nowością są też prace
Komputerową
zabawę
nad serwisem pogody dla
Tczewa. Na razie młodzi re- sponsoruje warszawski Zadaktorzy muszą postarać się kład Internet dla szkół,
rząT"Wojciech Kamień,

chał

li Internet
Jest jedną z możliwości pracy komputera. Słowo Internet napisane wielką literą
oznacza ogólnoświatową
sieć komputerową, składa

z tysięcy sieci lokalnych na całym świecie. Początki sieci zainicjowano
w latach sześćdziesiątych,·
kiedy to amerykańska firma
Rand Corporation prowadziła.badania nad możliwo
ścią dowodzenia i łączności ·
w warunkach wojny nuklearnej. Wtedy powstał prototypowy projekt i techniczna
koncepcja instalacji. Pierwsze fragmenty sieci powsta ły w latach 1996- 1967.
W 1969 roku połączono
cztery komputerowe centra
akademickie. Cztery lata
jącą się

i Łukasz Wiśniewski uważają, że Internet przyczynia się do poznania świata.
Fot. Józef Ziółkowski

działający w ramach Uniwersyteckiego
Ośrodka
Transferu i Technologii.
Program rozpoczęto w 1995
roku na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się on koordynacją programów między
narodowej
współpracy
szkół i uczniów. Organizuje
konferencje i seminaria
metodyczne, poświęcone
wykorzystaniu Internetu
w nauczaniu, spotkania internautów, dążąc do tworzenie globalnego społeczeń
stwa informacyjnego.
Temu celowi służy koordynowany przez Internet
międzynarodowy konkurs
Think Quest 2000 dla
uczniów od 12 do 19 lat,
stworzony przez Advanced
Network & Services, amerykańską organizację nonprofit, zajmującą się popularyzowaniem i rozwojem
nowych technologii. W konkursie chodzi o rozwinięcie
istniejących zasobów internetowych, dając możliwości
współzawodnictwa z ludźmi
z całego świata.
- Nikt nie twierdzi, że poszczególni członkowie drużyny muszą być
tylko
z Tczewa. - mówi W Kamień. - Jeden uczestnik może być z Tczewa, inni ze Sta nów Zjednoczonych lub Japonii. Wielonarodowość jest
dodatkowo punktowana.
Konkurs ma za zadanie
współdziałania
uczenie
z innymi, używając Internetu jako medium potrzebnego do komunikacji.

Zdaniem W Kamienia,
wraz z rozwojem komputeryzacji w szkołach, powinno
być więcej chętnych do
uczestniczenia w nim.
1400 szkół
Dzięki projektowi Internet dla szkól, do sieci podłą czono 1400 szkół w 300
miejscowościach. Przeszkolono około 1500 nauczycieli.
Projekt od początku finansowany był głównie przez
Fundację im. Stefana Batorego.
\
- W ubiegłym roku, gdy
byłem na szkolnym obozie
w Wiedniu, zauważył mnie
prof. Jacek Gajewski, szef
Internetu i zaproponował
tworzenie stron internetowych - powiedział nam
Wojciech Kamień, uczeń
klasy maturalnej w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Miały one służyć informacji
o mieście i powiecie.
Firma Internet zapłaciła
za łącza i serwer. Zaproponowała, aby ewentualne zyski otrzymywane z organidla
zowania
kursów
uczniów, nauczycieli były
przekazywane na między
narodowy konkurs Think
Quest 2000, przeznaczony
dla uczniów. Polega on na
tworzeniu przez uczniowskie drużyny stron www Internecie, zawierających informacje przydatne w zdobywaniu wiedzy dla ich rówieśników z całego świata.
To takie zawody w myśle
niu.

Stypendium
dla najlepszego
Spośród wszystkich zgło
szonych do konkursu prac,
wybieranych jest 40 najlepszych. Ich twórcy z opiekunami wyjeżdżają na koszt
organizatora na podsumowanie konkursu do Stanów
Zjednoczonych lub wyznaczonego kraju. Najlepszy
internauta otrzymuje stypendium w postaci 20 tysię
cy dolarów. Nie dostaje pieniędzy do ręki. Wysyłając
aplikację, może otrzymać na
przykład sprzęt komputerowy najnowszej generacji.
- W tym roku, 15 paź
dziernika, odbędą się finały
konkursu w Egipcie. - powiedział nam W Kamień. Ponieważ zostałem wybra ny na koordynatora krajowego konkursu, pojadę tam.
W Polsce jest około 372, na
świecie około 5 tysięcy
uczestników zmagań.
Zabawa w Internet ma
walor poznawczy. Trzeba
było się nauczyć komputerowego języka, przy pomocy
którego można zapisać swoje pomysły. W czasie wpisywania informacji, w poszczególnych działach informacyjnych, młodzi informatycy poznawali na przykład dzieje zabytków w powiecie tczewskim. 1\vierdzą,
że mając komputery, mogą
i chcą robić coś sensownego
dla innych.

Józef M.

Ziółkowski

później sieć przekroczyła

granice Ameryki i podłączo
no do niej dwa komputery
w Europie. Technika przekazu rozwijała się, używano
wydajniejszych urządzeń.
W 1991 roku w Internecie
pracowało już 5000 sieci
skupiających 700 OOO komputerów. Korzystało z nich 4
mln użytkowników. Był to
rok powstania najpopularniejszej usługi internetowej
WWW Obecnie dostęp do
sieci ma ponad 300 mln ludzi we wszystkich krajach
świata. Podsieci mają swoich administratorów. Popularne usługi to e- mail,
WWW, FTP, ICQ.

li Portal
Jest to wielotematyczny serwis internetowy: Jego użyt 
kownicy mogą korzystać
z najnowszych informacji
z różnych dziedzin. Portale
są wyposażone w mechanizm wyszukiwania plików
w Internecie. Na świecie
największe portale to Alavista, Yahoo. W Polsce to Onet
i Wirtualna Polska.
(józ)

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

samotności,
na radości.

Mam na imię Stasiek,
lat 42 Jestem szatynem
o wzroście 162 cm. Interesuję się sportem i turystyką, lubię posłuchać dobrej
muzyki. Jestem finansowo
niezależny, poznam panią
w wieku 30-45 lat, nieszukającą p·zygód, a marzącą
o stałym związku. Pani
może mieć dziecko.
sygn. 1164

sygn. 1169
Panna, 38 lat, 172 cm
wzrostu, szczupła, atrakcyjna, z poczuciem humoru. Mam dom, samochód
i psa. Kocham życie, zwierzęta i kwiaty, Jestem optymistką. Szukam swojej
drugiej połowy.
sygn. 1170

Pragnę poznać nieśmiałą dziewczynę w oku-

wdową

larach. Mam 29 ·lat.
Chcesz wiedzieć więcej,
napisz. Pomor· · ·e
sygn. 1165
24-letni kawaler, bez
178 cm
wzrostu, pozna równie samotną dziewczynę, pragnącą dzielić się swoimi
smutkami I radościami.
Przebywam na rencie
i swój wolny czas mogę
c:łiarować Tobie. Odpowiem na każdy poważny
list. Samotny z Kartuz.
sygn. 1166
zobowiązań,

Aptekarz, kawaler lat
35, z mieszkaniem, zmotoryzowany, o spokojnym
usposobieniu, pozna panią
magister farmacji o dobrym sercu, do lat 32. Telefon ułatwi kontakt.
sygn. 1167
Chcę poznać kobietę
czułą, wraż wą, delikatną,

z poczuciem humoru, która nie wstydzi się poznać
miłego, wrażliwego, z poczuciem humoru, wysportowanego pana, któremu
życie się nie ułożyło i tymczasowo przebywa w zakładzie karnym. Tajemniczy „Komandos"
sygn. 1168
34/178/74 niebieskooki szatyn z poczuciem humoru, kawaler bez zobowiązań. Moje hobby to
sport, poza tym lubię muzykę i książki. Kocham
dzieci i przyrodę. Pragnę
poznać panią do lat 45,
która tak jak ja ma dosyć

jest mila i pet-

Mam 62 lata, jestem
od 7 lat. Jestem
zadbana i niezależna finansowo, bez nałogów.
Poznam pana do lat 70,
bez nałogów (może palić
sygn. 1171
papierosy).

Ola lat 26, ~zatynka,
wo11a, bez nałogów.
Mieszkam w pięknej okolicy, poważnie myślę o przyszłości. Chcę Cię poznać,

tylko napisz do mnie, abyśmy mogli razem chodzić
po piaszczystym brzegu
i słuchać śpiewu zakochanych mew. Zapraszam Cię
do kaszubskiego raju.
sygn. 1172
Aktywny, pogodny, zaradny i uczciwy, niezależny
i prawnie wolny majster
budowlany, bez nałogów
i zobowiązań, wykszt.
średnie, znam niemiecki,
55/165/65,.pozna stosowną panią na zawsze. Proszę o list ze zdjęciem całej
sylwetki.
sygn. 1173
Wesoły, o milej aparycji, brunet o niebieskich
oczach, ze średnią nadwagą ciała. Chętnie zaprzyjaźnię się z sympatyczną
panią o zaokrąglonych
kształtach do 45 lat, IJbią
cą pisać i dostawać długie
listy. Może być pani
z dzieckiem. Na listy ze
zdjęciem całej sylwetki odpowiem w pierwszej kolejności. Marek
sygn. 1174

Mam 26 lat, jestem
brunetką pragnącą poznać
wartościowego mężczy-

znę, szczerego, uczciwego,
rnlerancyjnego, wiernego
przyjaciela na dobre i złe
dni, który nie szuka przelotnych przygód.
sygn. 1175
Mam 66 lat, jestem
wdowcem wesołego usposobienia, niepalący, nienadużywający alkoholu. Posiadam własne mieszkanie. Poznam samotną kobietę w wieku 60-70 lat,
może być z dzieckiem.
sygn. 1176

Jeśli

dokucza Ci sa-

motność i szukasz tej drugiej połowy, napisz do 47-

letniej optymistki, która
powaznie myśli o życiu
Ceni szczerość, wiernosc
i uczciwość. Nie toleruie
kłamstwa i cwaniactwa.
sygn. 1177
Jestem niespełna 29letnim kawalerem, wysok>TI szatynem, ceniącym
p'.ZyJazn, miłość, UCZCIWOŚĆ. Nie mam nałogów,
poważnie myślę o założe
,niu rodziny Pragnę poznać
miłą, spokojną dziewczynę

w odpowiednim wieku,
najchętniej z Pucka lub
okolic. Nie liczy się wygląd
lecz serce.
sygn. 1178
Jestem SO-letnią wdo
wą, katolimą, finansowo
'1iezależną. Wychow1,,ę

sy
na. Chciałabym poznac
pana szczerego, uczciwego, poważnie myślącego
o życiu. Panowie z nało
giem a1koholowyri, rozwiedzeni i z ZK wykluczesygn. 1179
ni.
Jestem 40-letnim b·unetem, 176 cm wzrostJ,
lubię sport, dobry film.
Mam dobry charakter, wykszt. niepełne średnie
Chciałbym poznać panią

w stosownym wieku,

mą

drą, sympatyczną, niepalą

cą, tolerancyjną. Jeśli nie
stoi na przeszkodzie fakt,
iż jeszcze przez 8 miesięcy
będę przebywa! w ZK, to
proszę o poważne listy.
Szczerze na każdy odpiszę.
sygn. 1180

Kawaler lat 25, blondyn o niebieskich oczach,
wszechstronne zainteresowania, lubiący pisać listy,
pozna panią do lat 27. Foto mile widziane.
sygn. 1181

Jeżeli chcesz nawiqzać lwntakt z wybraną osobq, napisz do niej, oznacz list numerem
, jej sygnatury, dolqcz czystq ~ oraz zna.czek i wyślij do nas (Serca dWQ. ,DzienI
1 nDc Bałtycki', Targ Drzewrry 9/11, 80-894 Gdaflsk).

Tczew. Pól wieku razem

,,

■

Janina i Stefan Trzuskotowie odznaczeni zostali
medalami „Za Długolet
nie Pożycie Małżeń
skie", nadanymi przez
prezydenta RP. Przeżyli
wspólnie pól wieku.
Poznali się w 1947 r.,
w domu, w którym mieszka ją do dzisiaj. Ślub odbył się
trzy lata później. - Najpierw
wzięliśmy

ślub

kościelny,

w kościele św.Józefa w Tczewie - mówi jubilat. - Dopiero
potem zdecydowaliśmy się
na cywilny; za co zresztą
otrzymaliśmy naganę od
kierownika
ówczesnego
Urzędu Stanu Cywilnego
w Tczewie.
W rok później na świat
przyszła ich pierwsza córka,
Krystyna. W koleJnym roku
urodziła się Kinga, a później
dwaj synowie Romuald
i Bogdan. Jubilaci doczekali
się ośmiorga wnuków Stefan Trzuskot pochodzi z Ra clawic koło Sandomierza. Po
wojnie przeniósł się do
Gdańska. Nie mógł znaleźć
pracy; był bowiem za młody.
Postanowił zmienić swoją

urodzenia. - Urodziłem
w 1928 roku, żeby jednak
znaleźć zatrudnienie, mu' siałbym być o dwa lata starszy - mówi Trzuskot. - Zmieniłem swoją datę urodzenia
1
w dowodzie osobistym na
1926 rok. Dostałem pracę,
jednak później miałem
w wojsku związane z tym
problemy
Pan Stefan rozpoczął pra cę w tczewskich gazomierzdatę
się

Stefan Trzuskot sam odbierał medal z rąk Wandy Gieł
don, kierownik tczewskiego USC, gdyż jego żona była
chora.
Fot. Anna Szramka
ach, a później w Palmo. Żona
natomiast pracowała jako
księgowa. - Trudno było
sześcioosobową

utrzymać
rodzinę

- wspomina jubilat.
- Żona niejeden raz pracowała całą noc.
Kiedy jednak udało się im
znaleźć trochę wolnego czasu, wybierali się na grzyby. Zawsze bardzo lubiłam zbierać grzyby - opowiada pani
Janina. - Mąż. jeśli mógł, zawsze mi towarzyszył.
Oboje również uwielbiali
rozwiązywać krzyżówki. Stefan Trzuskot należał niegdyś
do męskiego chóru Echo.

Jugosławii,

Przed 50 laty Janina
i Stefan Trzuskotowie
wzięli ślub.

Fot Archiwum rodzinne

rodzinę,

która zawsze o nich
Dzieci państwa
Trzuskotów przygotowały

pamięta.

uroczystość
wspaniałą
z okazji złotych godów ro-

dziców. Uczestniczyła w niej
rodzina. Oboje nigdy
nie przypuszczali, że doczekają tak wspaniałych chwil.

cała

Anna Szra
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Barwy wrażliwości

25% rabatu

Jest mi bardzo przykro, jestem bardzo smutna i nie wiem jak sobie z tą sytuacją poradzić.
Od poaątku byliśmy etatowymi dziadkami, choć byliśmy stosunkowo jeszae młodymi ludźmi.
Pamiętaliśmy jak nam bez żadnej pomocy było trudno. Żłobki, przedszkola, ajak dzieci były chore, to już lepiej nie mówić. Dlatego nie ma się co dziwić, że żal nam było dzieci i wnuków. Dopóki jeszae pracowaliśmy, wnuki podrzucano nam w naszym czasie wolnym, potem to już nawet nocowafy. Najmłodszego wnuka chowaliśmy od pieluch, ale potem zięć uzna!, że świetlica
jest dla chłopca lepsza. Mały się buntował i bardzo często ze świetlicy uciekał do nas, szczególnie, że mąż chętnie go włączał w swoje majsterkowanie. Zięć się boczył i karał chłopca, więc
wyperswadowaliśmy dziecku, żeby tego nie robił. Chcę powiedzieć, że do zięcia zawsze odnosiliśmy się żyaliwie, a właściwie z dużą serdeanością, a on ciągle wypowiada uszaypliwe
uwagi pod naszym adresem. Córka twierdzi, że jesteśmy przewrażliwieni i sami nie wiemy aego chcemy. Tak? A jak wytfumaayć, że nie zostaliśmy zaproszeni na urodziny wnuaka? Mąż
bardzo to przeżywa, szaególnie, że dziecko miało do nas żal. Przecież nie mogliśmy mu powiedzieć prawdy. Przykro nam podwójnie, ponieważ dzieci naszych synów (a więc nasze wnuki,
którym tyle z siebie daliśmy) też o nas zapominają. My jednak jesteśmy rzeczywiście wrażliwi
i o tym z dziećmi nie rozmawiamy.
Marta
Pani Marto? Przykro mi, ale muszę Państwu udzielić reprymendy, bo dużo w tej sytuacji Pań
stwa winy. Zaanijmy od dzieci, które zostały wychowane w przeświadaeniu, że ich rodzice to
wielofunkcyjne przedmioty i ta opinia być może została przejęta przez wnuki. Po drugie: obawiam się, że w atmosferze żyaliwości, ale również stanowaości trzeba powiedzieć dzieciom
i ich współmałżonkom, jak bardzo jest Wam przykro, pytając równocześnie · dlaaego tak się
stało? Czasami trzeba kimś wstrząsnąć, aby dla wspólnego dobra coś zasadniao zmienić. A na
miejscu Państwa poszłabym na urodziny wnuka bez żadnych zaproszeń. Tak się dzieje, ze aasem nasza wrażliwość boleśnie rani wrażliwość drugiego ałowieka. Dziecko miało rację.

Krystyna Holly
Civitas Christiana: 302-5Hi3 (poradnictwo bezpłatne).

wiele krajów. - ByCzechosłowacji, na Węgrzech oraz
w Szwecji i Finlandii - opowiada jubilat. - Na zaproszenie bratanka pojechałem
również do Nowego Jorku.
Miasto to jednak mi się nie
spodobało. Mimo to marzę,
aby jeszcze raz pojechać do
Ameryki.
Oboje zgodnie twierdzą,
że są zadowoleni z życia i niczego nie chcieliby w nim
zmienić. Wzajemna szczerość i zrozumienie pomogły
przetrwać im najtrudniejsze
chwile. Cieszą się, że mają
w

HURTOWNIA

Supeł

łu

Zwiedził

łem

REKLAMA

tel. (058)

Jeśli chcesz porozmawiać z autorką rubryki Supeł, zadzwoń

■

pod nr tel. gdańskiego oddzia-

mieszkańcom Gminy Tczew na stolarkę
oferuje

PCV

PRODUCENT

rok

założenia

1974

stolarkę

ALU, rolety
zewnętrzne, markizy i żaluzje
oraz bramy garażowe

Rabaty na

do uzgodnienia w filii firmy

Tczew, ul. Wojska Polskiego 17,
tel. 532 02 41
np. roleta

zewnętrzna

- 1 mz od 220

124,50 zt/1
80,00 zł/I
39,00 zł/I
104,00 zł/kgs
53.00 zł/kg
26,35 zł/I
540

zł

Doradztwo techniczne, pomiar,
transport GRATIS!

zł/t

PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH
GOTÓWKOWYCH DODATKOWE UPUSTY!

83-130 Pelplin, ul. Mickiewicza 50
tel. (058) 5361619, kom. 0606787471

•

piątek

29 września 2000 r.

Warto
APTEKA do godz. 22 dyźur pełni
Apteka Gniewska, przy os. Witosa, tel.
535-28-38.
POGOTOWIE RATUNKOWE
7 Marca 10, teL 535-26·99 łub 999
P0UOA ul. Kościuszki 2, tel. 535-2:l
07
OCHOTNICZA STRAż P02ARNA ul
Kościuszki 6, tel. 535-22-88
SZPITAL Rejonowy, ul. 7 Marca 10,
tel. 535-23-47 odwiedziny pon.-sob.
15-17, niedz. i święta 14-17
UR~ĘDY, Urząd Miasta i Gminy. pl.
Grunwaldzki 1 tel. 535-22-56 pon.-pt
7.30-15.30; Urząd Stanu Cywilnego,
pl. Grunwaldzki 1 teł. 535-22-56 w.
23 pon.-pt. 7.30-15
WYSTAWY Zamek, pl. Zamkowy 2.
tel. 535-25-37 wt-sob. 9-17
OŚRODKI KU~TURY Centrum Kultury
Zamek, pl. Zamkowy 2, tel. 535-25-37
pon.-pt. 10-18, sob. 10-12 ,
INF. PKS ul. Kopernika 535-23·26

■

W galerii Tczewskiego Centrum Kultury przy ul. Kołłątaja
9 odbędzie się wernisaż prac Barbary Motyl-Tecław z Tczewa i Jerzego Jakusza z Turza. Plastycy zaprezentują akwarele, rysunki i obrazy olejne. Otwarcie wystawy rozpocznie się
jutro o godz. 17. Wystawę będzie można podziwiać do 22
października. Wstęp wolny.

Piątkowy
,

■

1eczor

kinie

■

Jutro w auli gniewskiego gimnazjum odbędzie się promocja tomiku poezji Wiktorii Sidorowicz zatytułowanej „Wiersze znad Wisły i Wierzycy". Książka sponsorowana jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Impreza rozpocznie się o godz. 16.
Wstęp wolny

~

■

Na zamku w Gniewie jeszcze tylko dzisiaj i jutro można
tronów papieskich. Na ekspozycji znajduje się 17 tronów, na których podczas ostatniej pielgrzymki
do Polski zasiadał Jan Paweł II. Wystawa czynna jest przez
w godz. od 9 do 17. Bilety w cenie 4 zł (normalny) i 2 zł
(ulgowy) do nabycia w kasie warowni.
podziwiać -wystawę

■ Mnóstwo zabawy i niezapomnianych wrażeń czeka na
amatorów jazdy konnej. Codziennie oprócz poniedziałków,
od godz. 14 proponujemy naszym Czytelnikom przejażdżki
konne w Turzu. Godzina jazdy kosztuje 20 zł. Istnieje również możliwość zakupienia czterogodzinnego karnetu w cenie 64 zł.
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11 a, tel. 536

■ Miłośnikom kąpieli

12-74
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Wybic
kiego 14, tel. 536-12-14 lub 999
POU1A I Wybickiego 2a, tel 536

11-0,a,
OCHOTNICZA STRAż P02ARNA ul
Sambora, tel. 536-19-98
URZĘDY Urząd Gminy i Miasta, pl
Grunwaldzki 4, teł. 536-12-61 wt,
czw., pt. 7.40-15, pon., śr. 7.40• 16,
I sob, m-ca 7.40-13
WYSTAWY Muzeum urecezjalne, ul
bp. Dominika 11, 536-12-21, wt-sob.
11-16,
O~RODKI KULTURY Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji p!
Grunwaldzki 2. tel. 536-14-54 pon.
pt. 8-15
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APTEKA dyżur pełni Apteka Pod
Gryfem przy ul. Jedności Narodu 16,
tel. 531-44-61

POGOTOWIA RATUNKOWE
ul. Wojska Polskiego 5,
tel. 531-32-55 lub 999
SZP!T~u: Miejski, ul. 30 StyCZOJd 57, tel.
531
Chorób Wewnętr2nych, ul.
Pade,c, , ..Iego 11, tel. 531-02·16; KolP
jawy,
ul.1 Maja 15 tel. 531-37-13
POLICJA Komenda Powiatowa uf. Ka
sprowicza 2, tel. 531-13-00; Komisaria
Policji Suchostrzygi, ul. Żwirki SO
tel.532-63-70;
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 531-12-

29
STIW POżARNA ul. Lecha 11, tel. 531
35-46, 998
STRAŻ MIEJSKA u!. Piłsudskiego 1, tel,
531-39-61
USŁUGI POGRZEBOWE ul. Rokicka 5, tel.
531-62-90; ul. 30 Stycznia 51, tel. 53170-62
URZęov Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego
1, tel. 531-31-20;
Urząd Gminy, ul. Lecha 1O
tel. 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,
Urząd Stanu Cywilnego,
ut. Rutkowskiego tel. 531-31-21
WfSTAWY Muzeum Wisły,
ul. 30 Stycznia 4, tel. 531-07-05

BIURO
NAPRAW TELEFONÓW

.

Emisja filmu pt. ,,Ja, Irena i ja" dzisiaj oraz w najbliższy
weekend o godz. 18 w tczewskim kinie Wisła.
Fot. Materiały promocyjne

· aszym Czytelnikom,
którzy nie mają jeszcze
planów na dzisiejsze popołudnie, proponujemy wybrać się do tczewskiego kina Wisła.
Jedną z naszych propozycji
jest komedia z Jimem Carreyem, a właściwie dwoma
Jimami Carreyami w roli
głównej. Pierwszy z nich
jest dobrodusznym policjantem z Rhode Island
imieniem Charlie, przykład
nym obywatelem i ofiarnym
ojcem, wychowującym trójkę nastoletnich synów poczętych przez jego eksżonę
z karłowatym, czarnoskórym szofepem.
Niestety; Charlie cierpi na
rozdwojenie jaźni - jego alter ego imieniem Hank, to
z kolei osobnik wulgarny;
agresywny pijak i seksualny
wyuzdani ee.
Problem pojawia się, gdy
zarówno Charlie, jak i Hank
zakochują się w tej samej
kobiecie i rozpoczynają szaleńczą rywalizację o jej

Jeśli

i nie tylko proponujemy wybrać się na
tczewski basen. Popływać można od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 19.20 i od 20.10, w sobotę i niedzielę zaś
także w godzinach przedpołudniowych. Bilety w cenie 6,50
zł (normalny) i 5 zł (ulgowy) do nabycia w kasie. Istnieje
także możliwość zakupienia karnetu miesięcznego, za który
należy uiścić opłatę w wysokości 24 zł (normalny) i 18 (ulgowy) oraz karnetu trzymiesięcznego w wysokości 66 zł i 52 zł.
(mm)

nie mamy ochoty na

komedię, możemy wybrać

się na katastroficzny melodramat pt. ,,Gniew oceanu",
który wyświetlany jest dzisiaj o godz. 15.45 i 20 .
Kapitan rybackiego kutra
,,Andrea Gaił", bardzo niezadowolony z wyników dotychczasowych połowów,
kompletuje pięcioosobową
załogę chętną do wypłynię
cia w daleki, a nie bezpieczny rejs.

KLUB FEDERACJI

INF. PKP ul. Pomorska 18,

OŚRODKI KULTURY
iczewskie Centrum Kultury,
Ul Kollątaja 9, teł. 531-07-07; Osiedla
Wy Klub Kultury, ul 2wirki 49, tel. 531-

05-81;
0•,iedlowy Dom Kultury, al. Zwycięstwa
6, tel. 531-48-38

lektura
Naszym Czytelnikom proponujemy spędzeń.ie wolnego czasu z ciekawą lekturą.
■

.Rosyjska baletnica· Da nielle Steel

Młoda

Amerykanka po
babci otrzymuje
z domu spokojnej starości
pozostałe po niej przedmioty. Jest tam para baletek,
stare zdjęcia, pożółkła korespondencja. Na ich podstawie kobieta odtwarza nieznao.ą jej zupełnie historię
życia ukochanej babci przed
przyjazdem do Ameryki.
Romantyczna i tragiczna zarazem historia pięknej Daniny przedstawiona jest na
tle dramatycznych wydarzeń rewolucji 1917 roku,
które w szczególny sposób
dotknęły warstwę inteligencji, arystokracji i kręgi
dworskie. ,,Rosyjska baletnica" pięknie, mądrze i wzruszająco opowiada o potrzebie głębokich związków
międzyludzkich i znajomości rodzinnych korzeni. Jak
we wszystkich książkach
autorki, także i w tej powieści czytelnicy znajdą ciekawą fabułę, autentyczne problemy; bogactwo trafnych
obserwacji psychologicznych, świat trwałych warto(mm)

Następują czułe pożegnania

z żonami i kochankami pozostawionymi na lądzie. Potem wydarzy się kilka niemiłych przygód (z rekinem
w roli głównej i człowie
kiem za burtą), aż wreszcie
obładowana sowitym łupem
załoga zechce wrócić do
macierzystego portu.
Po drodze trafi jednak na
straszliwy sztorm, biblijny
niemal żywioł. Czy załoga
kutra zdoła go pokonać?

Wernisaże

w galerii TCK cieszą się dużą popularnością.
Fot. Andrzej
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KINA Skala ocen wg Jarosł~wa Zalesiriskiego •·*** zobaa konieanie

*** warto
Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

pójść,

~

t

** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność

Prymas. trzy lata z tysiąca

Gniew oceanu***
Ja. Irena i ja **

rtl/fl

(mm)

(mm)

względy.

Połoms?

Dla naszych Czytelników mamy dzisiaj podwójne zaproszenie na film pt.
,,Ja, Irena i jah. Bilet czeka na tego, kto pierwszy zgłosi się do naszej redakcji, mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 17, z aktualnym egzemplarzem ;,Dziennika Battyckiego". Film wyświetlony zostanie dzisiaj o godz.
18. w tczewskim kinie Wista przy ul. J. Dąbrowskiego 11

USA (15 lat)

15.45, 20

1221 n., 10 zł u

USA (15 lat)

18

12 zł n., 1Ozt u

■

biografiany
Kotlarczyk
■ wyk. Andrzej Seweryn, Zbigniew
Zamachowski, Maja Ostaszewska
■ Polska
■ 103 min

nieczynne

Prymas, trzy lata z tysiąca***

Polska (15 lat)

8.45, 12.30, 14.30, 18.15, 20.15

12złn.10złu

Eldorado**

USA(151at)

10.45, 16.30

12zł

Zakazany owoc * *
Ostra jazda ***
Człowiek w!dmo **

USA (15 lat)

16.15

12 z

USA (15 lat)

18.30

12

USA (15 lat)

20.15

12 zł

zł

** *

■ reż.Teresa

KONSUMENTÓW,
ul. J. Dąbrowskiego 20A, w każdy czwar
tek w godz, 16 l 7

tel. 531-55-22
INF. PKS al. Zwycięstwa 13,
tel. 531-47-52

Pasjonująca

ści.

ul. Obr. Westerplatte 1

tel. 531-12-21; 914

IJ

śmierci

REtellN ..,_ ,. ___ ., .. . ..
t

przeczytać

i;

Kardynał Wyszyński zostaje przez władze
komunistyczne skazany na trzy lata calkowitej izolacji od świata zewnętrznego.
Wraz z nim uwięziono księdza Stanislą
wa, aresztowanego z nauczanie religii
i zastraszoną zakonnicę siostrę Leonię,
współpracującą z „czuwającym" nad prymasem komendantem. Gdy komendant
orientuje się, że prymasa nie sposób złamać postanawia sięgnąć po broń niebezpieczniejszą niż groźby. W mrokach klasztoru ktoś przygotowuje się do wyjścia na
scenę ...

Proponujemy naszym Czytelnikom lekturę książki
Danielle Steel - pisarki
amerykańskiej, której powieści czyta cały świat.

o
W skrócie
li

Piłkarze Wisły

Wiadomości wędkarskie

~ormacje Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Tczew Miasto:
■ 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. Będzie to ostatnia
tura spiningistów, po której wyłoniony zostanie mistrz spiningu w 2000 roku. Po trzech dotychczasowych turach prowadzi Marcin Terczakowski.
■ 20 października odbędą się zawody o największą rybę.
Będzie to jednocześnie zakończenie tegorocznego sezonu
wędkarskiego. Zaplanowano również wycieczkę. Jak co roku będzie smaczna grochówka dla wszystkich wędkarzy
i :wspólne pieczenie kiełbasek. Następne zawody odbędą
się na lodzie. O dokładnej dacie powiadomi zarząd klubu.
Michał Wojtuszkiewicz
kolo PZW Tczew - Miasto

Tczew

Piłkarze

tczewskiej Wisły wysoko pokonali 6:0
(3:0) Orla Choczewo
w kolejnym meczu
o mistrzostwo nr ligi.
Wynik końcowy mógł
być znacznie wyższy,
ponieważ rywale okazali się zespołem mało
wymagającym.

Sz~egółowych informacji na temat imprez udziela Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego Tczew Miasto przy ul. Gdańskiej 53, tel. 532·
45-47, a także sklepy wędkarskie na terenie Tczewa: przy ul. Jasiń
skiego (u Mariana Mocarskiego), przy ul. Jarzębinowej (u Jarostawa
Felczuka} oraz przy ul. J. Dąbrowskiego (u Grzegorza Terczakowskiego}. W tych trzech sklepach, w każdy piątek, można nabyć vDziennik
Bałtycki''. z aktualnymi informacjami wędkarskimi

łl

Muzyka, szachy i aerobik

TCZEW. Osiedlowy Dom Kultury Śródmieście Spółdzielni
Mieszkaniowej zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w organizowanych przez tę placówkę popołudnio
wych zajęciach.
W każdy poniedziałek w tczewskiej placówce, mieszczącej
się przy al. Zwycięstwa 6, od godz. 17 odbywają się zajęcia
sekcji plastycznej. O tej samej godzinie, lecz we wtorek, miłośnicy gry_ w szachy swe umiejętności mogą porównać
z innymi. W środy, o godz.16, tajniki królewskiej gry w szachowej szkółce mogą poznawać dzieci. Również w środy,
lecz na godz. 15, tczewska placówka zaprasza starszych
mieszkańców Tczewa do tzw. Klubu Seniora.
W poniedziałki i czwartki, o godz. 19, odbywać się będą zajęcia z aerobiku. W tym wypadku za udział trzeba zapłacić
(miesięczny karnet kosztuje 30 zł). Placówka planuje również rozpoczęcie zajęć tzw: szkółki gitarowej.
Szczegółowych informaGji można zasięgnąć telefonując
pod nr 531 48 38.

Bramki: Michał SzczeMarcin Cetera (40),
Szczepiński (45), Piotr Wicek (65), Jakub Resmerowski (70), Wicek (k. 85).
Sędziował Tomasz Pawlak (OZPN Gdańsk).
Wisła: Władacz - Wegiera, Mazurkiewicz, Piotrowski (46 Wenta), Chyła (Szurnicki), Radzimski (Resmerowski), Cetera, Pustkowski, Szczepiński, Sarnecki,
Wicek.
Orzeł: Bemka - Patelczyk, T. Dobosz (83 Woź
niak), Detlaff, Karmazy,
Smolarek, M. Dobosz, Piotrowski, Gron, Krauze, Bocho.
Już po pierwszym gwizdku sędziego zaznaczyła się
przewaga Wisły. Jako
piński,

Piłkarska

pierwszy na

listę

strzelców

wpisał się Michał Szczepiń

ski. Na 2:0 podwyższył Marcin Cetera, a w ostatnich
sekundach pierwszej poło
wy ponownie Szczepiński
umieścił piłkę w siatce.
W drugiej połowie gra niewiele się zmieniła. Nadal
wiślacy kontrolowali sytuację na boisku. Natomiast
zawodnicy Orla kilkakrotnie w tej części meczu szukali szczęścia w kontratakach, ale za każdym razem
nieskutecznie. W 65 minucie Piotr Wicek, po indywidualnej akcji, zdobył czwartego gola dla Wisły Pięć minut później świeżo wprowadzony Jakub Resmerowski ładnym strzałem podwyższył na 5:0. W 70 minucie ten sam zawodnik stanął przed kolejną szansą na
podwyższenie
rezultatu,
jednak został nieprzepisowo powstrzymany przez
choczewskiego obrońcę.
Karnego na bramkę pewnie
zamienił
Piotr Wicek.
W końcówce wiślacy stworzyli jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale wynik już
się nie zmienił. Po meczu
trener Wisły, Piotr Rzepka

65 minuta, Kuba Resmerowski zdobywa piątego gola
dla Wisły.
Fot Andrzej Sarnowski
powiedział: - Pomimo że
Jutro wiślacy zagrają na
graliśmy z najsłabszym zewyjeździe
z Chrobrym
społem, to obawialiśmy się
Charbrowo. Początek metego meczu. Po tym zwycię czu o 16.
stwie sytuacja panująca
(jovi)
w drużynie poprawiła się.

A-klasa

W końcó ce abraklo kond cji

(zb)

■ Prowadzą

Walichnowy

udało się piłkarzom

KOCJEWIB. W czwartej edycji Kociewskiej Ligi Juniorów
odbyły się już trzy spotkania. Najlepiej w tegorocznych
rozgrywkach, które zorganizował smętowski Gminny Ośro
dek Kultury Sportu i Rekreacji, radzą sobie młodzi piłkarze
·z Wisły Walichnowy:
W pierwszym meczu Wisła pokonała drużynę z Kulic 4:2.
Natomiast w drugim pojedynku podopieczni Mariusza Śle
dzia wygrali z reprezentacją Opalenia 5: 1. Trzeci mecz
z udziałem Mewy Gniew i Kulic zakończył się remisem 2:2.
Wynik ten można uznać za niespodziankę, ponieważ piłka
rze Mewy byli zdecydowanymi faworytami tegorocznych
zmagań.

(jovi)

REKLAMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Wielka promocja
wykładzin

dywanowych,
pcv, dywanów

wielka

wyprzedaż

PRZECENA DO
Oraz

najtańsze

4 i5 mw

ceny

ie
N
Startu Kulice
drugiego

odnieść
zwycięstwa w tym

sezonie. W ramach szóstej
kolejki rozgrywek grupy IV
gdańskiej A-klasy podopieczni Piotra Pawłow
skiego zremisowali w Siwiałce z tamtejszą Tęczą 2:2
(2:0), gola decydującego
o podziale punktów tracąc
w końcówce spotkania.
Bramki: Leszek Brandt
(53 i 81) - dla Tęczy; oraz
Dariusz Baska (31 k) i Ireneusz Marks (38) - dla Startu.
Start: Szymendera - Marcin Szulc, Baska, Tomczyk,
Pawłowski, A Jaśniewski,
Fedorczuk (80 K. Jaśniew
ski), Malinowski, Maciej
Szulc, Marks, D. Zimny (70
Czarnecki).
W pierwszej połowie
obie jedenastki stworzyły

tapet

3QO/o

po kilka sytuacji na strzelenie goli, lecz napastnicy
dość długo nie potrafili wygrać pojedynków z dobrze
spisującymi się bramkarza mi. Pierwszy skapitulował
trener Startu
golkiper Tęczy, Jerzy Ru- _W Siwiatce zaprzepaściliśmy okadzik. Pokonał go Dariusz
.zję poprawienia swego dorobku
Baska strzałem z rzutu karpunktowego i ,pozycji w tabeli. Po
pierwszej połowie wydawało się, że
Fot Zbigniew Brucki
nego podyktowanym za faul
wywieziemy stamtąd trzy punkty. Niena Mariuszu Fedorczuku.
.stety z upływem kolejnych minut drugiej odsłony, m01 pod
Kilka minut później, po zaopieczni coraz bardziej tracili siły, skończyło się więc remisem.
mieszaniu podbramkowym,
Rudzik po raz drugi wycią Ten sam napastnik Tęczy zagra jutro przed własną
gał piłkę z siatki. Tym razem
w końcówce spotkania do- publicznością. Rywalami
futbolówkę z bliska do
kuliczan będą futboliści
prowadził do remisu. Tuż
bramki Tęczy skierował IreBrzozy Kleszczewo. Począ
przed
ostatnim
gwizdkiem
neusz Marks.
tek meczu zaplanowano na
W drugiej połowie spo- sędziego zwycięstwo gospo- godz. 16. Godzinę wcześniej
tkanie nadal toczyło się darzom mogli zapewnić Ar- drugi z przedstawicieli pow szybkim tempie. Nie wy- kadiusz Serwa i Zbieć, ale wiatu tczewskiego na tym
trzymali go goście. W 53 mi- obaj przegrali pojedynki szczeblu rozgrywek, Mewa
nucie, po podaniu od Ceza- z bramkarzem Startu, Pio- Gniew, podejmie na boisku
rego Zbiecia, bramkę kon- trem Szymenderą.
w Opaleniu Sokoła Marezę.
W następnej, siódmej kotaktową ładnym strzałem po
(zb)
ziemi strzelił Leszek Brandt. lejce rozgrywek Start Kulice

WYGRAJ RAZEM Z NAMI
•
W MULTI I DUZEGO LOTKA

wykładzin

System do Multi i Dużego Lotka - 58 zł.
tel. 060 816 76 36

Trójmieście

Biuro informacyjne

Tczew, ul.

Jagiełły

12

Promocyjna sprzedaż
gwoździ, śrub, lin, narz9dzi

,,Multi"
Jelenia G6rc
ul. Groszowa 9

fax 075 78 12 007

2·991/A/1036

•

enza

piątek

29 września 2000 r.
MŁODY, obsługa

komputera,

znaj. marketingu, doświadcze
nie w funduszach emery1alnych i sprzedaży bezpośred
niej szuka każdej pracy, tel.
(058)561-11-67

zawieszenia.

POSZUKUJĘ

pracy chałupni
czej, oprócz szycia, tel.
(058)682-95-14 (12.00-17.00)

AKWIZYTORÓW li filaru, za058/563-38-65 1O0014.00, 0502/058-060
HANDLOWCÓW- kosmetyki
Oriflame 691-10-83
KAFELKARZY zatrudnię, 68217-43
KIEROWCĘ B, C, E, praktyka
międzynarodowa, 0604/356954
KIEROWNIKA robót drogowych, oraz kierownika robót
sieci sa ~itarnej- z uprawnieniami, 0581536-96-95
SPRZEDAWCÓW, przedstawicieli handlowych z samochodem, do nowego działu sprzedazy, zatrudni hurtownia, 77507-40
SPRZEDAWCÓW zatrudni
hurtownia odzieżowa od zaraz, 0502/09-07-32
SZWACZKI, prasowaczki,
z praktyką, Pruszcz Gd.
058/682-36-51 do 15.00
CHAŁUPNICTWO dla każde
go! Praca w domu. Informacje
listowne lub telefoniczne Waryńskiego 8/11 00-631 Warszawa /0-22/ 825-69-57;
0-601/ 359-617; 0-601/359618
trudnię,

AUDI coupe, 2100 benzyna,
83/ 92, cena 6. 700 zł,
058/682-51-38
DAEWOO Nubira kombi, poj
2,0, CDX, srebrny metalik lub
zamiana na terenowy, tel.
0601/62-15-47
FIAT Siena, 1,6, 1998, 19 tys.

km, 058/533-85-05
OPEL Vectra, 1,8, 16V, kombi,
1997 rok, przebieg 90 tys. km,
śliwka metalik, cena 42 tys. zł,
058/532-52-96, 0606/910 960
OPEL Vectra, kombi, biały,
2000 TDi, rok produkcji 1999,
cena
do
uzgodnienia,
0601/641-247

POLONEZ Caro, 1994 r., 6000
zł,

bordowy, stan bdb, tel.
(059)861-15-79

SKODA 105, 120, części blacharskie, mechaniczne, tel.
(058)683-38-75
TABBERT, przyczepa kempingowa, 4-osobowa, łazienka
gaz, biate tablice, pilnie, 4500
zt, tel. (058)303-77-80

CHAŁUPNICTWO

extra zarobki 8000,-. Gwarantujemy zaopatrzenie, odbiór.
Materi"
r.ny, kontrakt po
otrzyt
znaczka 7,20,-.
Praeter skrytka 24/A9 73-240
Bierzwnik
DARMO samochody oreklamowane, 0-604/84-11-24
DWIE 17-letnie, poszukują
pracy, najchętniej w weekendy, w okolicach Gdańska, tel.
(058)682-95-14 po 17.00 pr.

VW Golf 1.6 benz.,

gaźnik

Pietbur 18, stan dobry - 150 zł,
astona filtra powietrza - 50 zł,
głowica, nowe zawory- 350 zł,
tel. 0602/665-27 4 Gdańsk
VW Golf 1.6 benz., rozrusznik
- 75 zł, kolektor ssący - 50 zł,
pompa wodna - 30 zł, tel.
0602/665-27 4 Gdańsk

Magdę

PRACOWNIKÓW, mężczyzn,
do pracy fizycznej przy pakowaniu wfabryce słodyczy. Wymagany paszport krajów zachodnich.
0602/57-77-26,
0605/83-18-58
SPECJALISTĘ ds. marketingu- logistyki- zatrudni Metrix
Metal w Tczewie, tel. 058/53092-90

VW Golf li. 1.6 benz., 81 r.,
grafit, tel. (058)562-35-66

VW Golf 11, 1.6 benz., 91 r., 14
OOO zł, tel. (058)562-35-66,
(0604)63-20-12
VW Golf li, 1991 r., 14 500 zł,
1,6 benz., grafit, tel. (058)56235-66, (0604)63-20-12
VW Passat. 1.8 T. 1998, pełne
wyposażenie, skrzynia automat, typronic, 0581562-57-39
VW Passat, 1979 r., 1500 zł
do uzgodnienia, 1,3 benz.,
stan dobry, tel. (058)302-4625 po 18.00
SZTAPLARKA
spalinowa
sprzedam, tel. 058/684-21-81

SZUKAM PRACY
DOZORCA szuka pracy, 68365-89
ELEK.
~pr SEP. Prawo
Jazoy kat. B, samochód, dwunastoletni staż pracy w kraJu
i za granicą, średnia znajomość niemieckiego. Umiejęt
ność wykonywania prac budowlanych, spawalniczych,
wykończenia wnętrz, tel.
0581582-48-95, 0605/320-845
FAKTURZYSTKA, 25 lat, do·
świadczenie w prowadzeniu
biura i obsłudze klienta, zna10rność gospodarki magazynowej, podejmie pracę w hurtowni, w biurze, tel. (0606)94-5004, (058)683-09-87 pr. Wioletę
KIEROWCA, doświadczenie.
były przedstawiciel handlowy,
obsługa komputera, telełon,
Paszport, uczciwy, referencje,
Podejmie pracę na terenie
Trójmiasta, tel. (0602)38-0994, (058)683-09-87 pr. Tomasza

DAEWOO Tico, gotówka,
058/561-39-14, 0602/31-28-73
FIAT Cinquecento, 700 lub
900, gotówka, 058/561-39-14,
0602/31-28-73
FIAT Cinquecento, Daewoo
Tico, 058/561-11-72
FIAT Seicento, gotówka,
058/561-39-14, 0602/31-28-73
FIAT Uno, Fiat Punto, Peugeot
306, 06051409-882
VW Golf. diesel, gotówka,
058/561-39-14, 0602/31-28-73

0602/728-393 rozbite, osobowe, dostawcze- gotówka.

KIEROWCA, świadectwo kwa-

A. Rozbite
zniszczone, 0601 /78-40-02
A 0602/722-790, auta, motocykle, powypadkowe.

lifikacji, paszport, praktyka Tir,
kraj zagranica, pode1m1e pracę, tel. (0603)71-63-87
25-LETNIA, wykszt. średnie
techniczne, obsługa komputera, podstawy księgowości, podejmie pracę w okolicach
Skarszew, agenCJe i akwizyC]a
Wykluczone, tel. (058)588-00-

A 0602/722-790
powypadkowe
POWYPADKOWE. uszkodzone, zachodnie. (058)671-5962, 0604/088-9641

64
25-LETNIA była referentkla
ds. handlowych, pracowita,
Uczciwa, pode1m1e pracę
whurtowni, biurze lub sekretariacie, tel. (0606)94-50-04,
(058)683-09-87
36-LETNI, bezrobotny. poszuku1e pracy fizycznej, budow
~1ctwo itp., chętnie z zakwaterowaniem, tel. (058)588-15-63
P. Mirosław

AMORTYZATORY

POWYPADKOWY,
I

681-73-70
POWYPADKOWY,

681-73-70
WSZVSTKIE powypadko
we, zniszczone, 058153128-56, 0602/65-32-88

Gdańsk 058/302-56-33, Gdynia
058/664-50-40,
www.amortyzatory.com.pl
ATRAKCYJNE- (Nowe)- Dostawcze- Osobowe- Mikrobusy- wypożyczalnia, zniżki- refundacje- (remont z OC),
(058)552-75-22, 0601/65-1672

AUTO! Glas!
Sprzedaż, montaż.Tel. cały

kraj 94-49; Tczew 53201-80; Malbork 055272-82-99; Bytów
059/822-32-60,
Grudziądz 056/463-84-97;
Kościerzyna 686-5806, 686-26-42; Starogard -Gd. 775-14-99;
Słupsk 059/842-50-29
AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż,
montc:.ż. Wrzeszcz 058/34412-81, Kościuszki 8; Orunia
058/309-02-51, Trakt św. Wojciecha 223;
Gdynia
058/620-49-77, Kapitańska 4;
Elbląg 055/234-57-09, Metalowców 1; Kwidzyn
055/279-28-12, Piękna 3;
Słupsk
059/842-51-80,
Przemysłowa 128, Starogard Gd. 058/561-44-15,
Jagiełły 7

STAROGARD mieszkanie 3pokojowe, 70 mkw, sprzedam
lub zamienię, na kawalerkę
w Starogardzie, 058/562-9926, 0605/722-602
STAROGRAD Gdański, Kopernika, mieszkanie własno
ściowe, 2-pokojowe, balkon, Il
piętro, wodomierz, z meblościanką lub bez, sprzedam.
058/588-54-82, 562-44-52
TCZEW, mieszkanie 4-pokojowe, 90,5 m kw, nowe budownictwo, kuchnia zabudowana.
Dwa wejścia z klarki schodowej, 0601/829-263, 0602/577726

nowe,

używane

i bieżnikowane.

Felgi, kołpaki,
wulkanizacja,
Kumputerowe

DOM letniskowy częściowo do
wykończenia, k. Starogardu
Gd., tel. (058)588-54-38

DOM piętrowy 270 m kw.,
obok pawilon handlowo-usłu
gowy 70 m kw , budynki wykończone nowocześnie, db lokalizacja, tel. (058)683-17-76
DZIAŁKA-

5000 mkw., k. Starogardu Gd., tel. (058)588-5438
DZIAŁKA 4000 mkw koło Kartuz, cena 45.000,- tel.
(0-58)624-20-09

MIESZKANIE

spółdzielcze,

własnościowe,

33,8 m kw.
z balkonem, lub zamienię na
większe, tel. (058)683-26-87
po 19.00

PAWILON handlowy wraz

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

GDAŃSK Przymorze, odnajmę

pokój studentowi (męż
czyźnie) z dostępem kuchni
i łazienki, niepalącemu, wyłącznie na cały rok akademicki, 350 zl/m-c, blisko SKM, tel.
(058)552-09-46

3-pokojowe + garaż,
do wyna1ęc1a, tel. (059)86258-09
ROPUCHY koło Pelplina, pokoje z łazienkami, odnajmę.
Chetnie firmie, wycieczkom.
058/536-40-58
SOPOT- atrakcyjne mieszkanie, o pow. 78 mkw- odnajmę,
058/686-79-13, 0047/913-00770
STAROGARD Gdański, lokal
użytkowy, 43 m kw, odnaimę
na działalność, 562-96-85
TCZEW, dzielnica koto parku
miejskiego, 2-pokojowe, 72
m kw., I piętro, stare budownictwo, wspólna łazienka, 400
zł! m-c, 058/531-13-22
DOMEK na WSI (koło Kartuz)
tel. (0-58)624-20-09

MŁODA dziewczyna poszukuje pokoju w Starogardzie
Gdańskim, w zamian za opiekę nad starszą osobą lub domem, tel. (058)563-04-58
(8.00 do 16.00)

49-59

BAŁTYK

S.A.

wieczorem, 058/531-57-81

1~'1 lb@@~

15.00- 20.00,
058/682-29-74,
0603/433-382

oszklona witryna, póltore1 szafy, 600 zł, szafka pod RTV
i stolik ława rozkładana gratis,
tel. (058)304-80-51
SIATKA ogrodzeniowa, ocynkowana, oo 2,20 zt1 mkw, powlekana od 4,30 m kw. Skrzeszewa, k. lukowa, tel.
058/681-88-20

WYPRZEDA2 mebli do 25
% rabat. meble holenderskie stylowe. ul. Morska
129, Gdynia

posredmcl M'O w zakre sie:

biór w połowie

- złotowe I denominowane
od 5 do 25 lat

na zakup. •·ykup. z.am,an~
miesLkania i domu
- na zakupdz1alk1

października,

tel. (058)588-54-38

na hudow\'. 1modcrn1zacj~ domu

- na remonty m1es.zkań I domów

KREDYTY NA
DZIAŁALNOŚĆ

- -

zł

cent

bez poręczyciela

GOSPODARCZĄ

"Spardom"

KREDYTY
GOTÓWKOWE

(059)811-38-88, 0·602-57
80-19

KREDYTY
SAMOCHODOWE

Tczew
ul. Żwirki 38
tel.5328210
Starogard Gd.
ul. Kościuszki 34d
tef.7750710 ~
Gdańsk

taniej!

AMSTAFFY 055/272-62-42
AMSTAFFY 058/531-66-96,
0603/089-017
BOAZERIE, deski podłogowe,
listwy, 058/342-54-31
KOMPUTERY ceny hurtowe
raty, 672-17-98
KONTENERY
budowlane
z prysznicami i WC sprzedam,
0604/236-424, 058/561-19-59
po 19.00

i

ul. Rajska 14A
tel. 305 77 77

gi

;:;

TAPETOWANIE 058/532-6320, 0603/849-139

058/684-52-85

WENTYLACJA higrosterowana, wywietrznik montowany na
profilach okien PCV, 058/56135-53, 05Ó2/058-992

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

handel, odzysk,
058/307-42-16, 307-44-17

chaimera Promocja!

KLH
ZBIORNIKI platikowe do oleju

aloesowy, nagietkowy, silikonowo- ochronny. Producent Animax, (022)84-35647

KANCELARIA
prawna ,,Vilalex"
Pruszcz Gdański,
ul. Wojska Polskiego 18
,,Rotunda··

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

Pruszcz
Gdański

058/683-55-86
kupię.

dąb- dłużycęa

fińskie,

gotówkowe
bez poręczycieli O%

DREWNO tartaczne, dlu-

1 wpłaty

butel. 0502/241-760

pożyczki

pod zastaw

do 150.000 zł,

Epos

Tczew, ul. Jodłowa 13c,
058/533-88-72, 058/532-8081, 0602/157-318

PIANINA,
fortepianykupujemy!

NIEMIECKI, korepetycje, rtumaczenia, kursy, tel. 683-0512

Gdańsk 341-52-40

ODDAM ścianę na reklamę.
blisko dworca PKS w Starogardzie Gd., tel. (058)562-8094

ABSOLWENCI!

tanio!
0-602-

'

Szkół średnich. Szkoła

Pracowników Ochrony

SCHODY sosnowe, bukowe,
tralki, poręcze, slupy, boazeria, listwy, tel. (058)683-17-76

Dorota Czerwińska, hynne od poniedziałku do piąt
ku, 10.00- 18.00 Pruszcz,
ul. Grunwaldzka 93 B,
(obok zajazdu Jawor), 68324-69

,, Tur".

MATURA

Roczne studium.
Uprawnienie

Studia.
Kursy
przygotowawcze
,,Wiedza"

szkoły państwowej!

SIATKA

ogrodzeniowa
PCV- 4, 10,- ocynkowana,
słupki ogrodzeniowe. Przywidz tell fax, 058/682-5158

Gdańsk,

058/76-179-76

uprawniający

I

I

do jednego

,,,,

058/302-46-89, 058/55295-40, 0602/258-621

(10.00-16.00)

Tygodnik Lokalny ■ kupon dla osoby fizycznej
Pakiet nr 3

•

KREDYTY

Tel. 0601 /67-40-17

kawą,

(052)346-27-53,
122-376

stomatologiczna

682-32-44

BUK, olcha,

życę olchową, dębową,

SAUNY

PRAKTYKA

pon.- piątek
9.00- 18.00,
sobota 9.00- 13.30

Szybko! Tanio! Solidnie!

czarnej, odmiana litania,
tanio sprzedam, tel.
055/231-65-86,
0604/81 O- 779

KREMY do rąk: cytrynowy,

Słupsk

tanio,

SADZONKI
porzeczki

zabiegi 0605/389-680

DRZWI przesuwane szafy,
garderoby. 058/682-47-21,
058/682-45-03

Używane,

używane

GINEKOLOG

'i/8

A·12092/Bl553

opalowgo.

PIANINA, nowe (3590,-),

058/671-91-91

DOCIEPLANIE
budynków
mieszkalnych, ścian, poddaszy- styropianem sypkim, tel.
058/681-91-76

llclmańska

Centrum Za Rzeką
tel. C0-59) 842-80-95

PIEC i zbiornik na olej opałowy
od 18 do 35 kW. tel. 058168413-10
RHODESIAN
Ridgebackszczenięta, tel. 058/681-01-22

komfort, rehabilitacja poszpitalna, osoby lezące, pobyty
stałe, okresowe, choroba Alz

DŁUGI,

ul.

tel (0-5'\) 2'.15-59-09
0

(od 400,-), gwarancja, transport gratis,
Gdańsk 341-52-40 Gdynia
627-06-68

DOM
Seniora-

Lubiewo, ul. Szkolna 1O,
682-69-97

CKF Elhl4g

PE, tel/fax(058)622-39-01,
0-502-501-237

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

BALKONY okna rozsuwane
aluminiowe, 058/682-47-21,
058/682-45-03

skórzanej

PRZEDSTAWICIEI.S1WA:

WORKI, raszlowe, siatki

ODKURZACZ Rainbow, stan
bardzo dobry, sprzedam, tel.
0606/786-346
OGIER 6 lat, stacjonarny,
1OOO kg, 8000 zł, sprzedam,
090/623-898

CZYSZCZENIE,
farbowanie

..

KREDYTY
HIPOTECZNE

TYNKI szlachetne, produ

bezpłatnego ogłoszenia

drobnego do 20

słów

•

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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adres lub telefon kontaktowy:

SEGMENT czarny, dl. 4, 1Om,

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99 l1 OI

SZCZENIAKI dobermana, od-

GOTÓWKOWE

domek 4-os. od 51,-

tel.

BIURO BROKERSKIE
tel. (058)346 12 81

ul. Obrońców Wybrzeża
10 m4 od poniedziałku
do piątku

,,Elf" Zaprasza wędkarzy,
grzybiarzy oraz
zainteresowanych
tanim wypoczynkiem.

odzieży

uczy doświadcrnny nauczycie!, 0601/64-21-22

ślubna, wyjątkowo

SUKNIA

OGÓLNOBUDOWLANE ciesielskie solidnie, 058/562-9729, 0601/320-453

OŚRODEK wypoczynkowy

Od września

rozm. 36,

atrakcyjnie, 058/531-22-45 lub

058/520-28-01

ANGIELSKIEGO,
informatyki,
Internetu,

welon, 200 zł +

Maria Jurkiewicz

-do 5 tys.

0605/588-730

582-19-27

-w48godzin

GDAŃSK- Berlin-

długi

ANGIELSKI

stroik na samochód gratis, tel.

KREDYTY

- Stegna zaprasza, szkolenia,
wesela, andrzejki, sylwester,
055/247-72-37, 055/247-72-57

Gdańsk,

I właśc.,

STOMATOLOG

OGÓLNOBUDOWLANE
0502/13-20-90

treść:

•Koszalin• Sławno
• Kołobrzeg • ŚWidwin~

STARA Kiszewa, działka 0,8
ha. położona przy lesie, telefon, możliwość podłączenia
wody i prądu. tel. kontaktowy
058/562-98-23, 0602/315-913
STAROGARD
Gdański,
mieszkanie 3-pokojowe, 70
m kw, ogrzewanie centralne
na węgiel i energię elektryczną, 2 piwnice, ogród. Pilnie!
058/562-22-65

pianką

ekologiczną,

ślubna,

SUKNIA

Pruszcz, Wita Stwosza 3,
poniedziałek 17.00- 18.00,
środa 15.00- 16.00. Badanie czynności Płuc, Spirometria, 0606/632-616

z atestem oraz styropianem
sypkim wdmuchiwanym w izolację powietrzną, tel. 058/68174-97

ATS- Koln- najtanieJ, 05B/671-

1

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

SPECJALISTA
chorób płuc
Internista,
Marta
Gronkiewicz

odnaimę,

M~SlKANIA LOKATORSKIE
na rok 2001

,INWEST• DOM' KOSi~ 1'f
!Blflax (094) 34J.19-12

krylaminową

budowa domu
na wsi, 12 km od Tucholi (centrum Borów), sprzedam lub zamienię na małe mieszkanie,
tel. (058)682-30-63

LĘBORK

wplata tylko 30% ceny
mieszkania'

okna PCV,
(058)678-22-90, (058)67821-92

ROZPOCZĘTA

KARTUZY, odnajmę sklep
około 50 mkw, wcentrum Kartuz. tel. 0502/13-20-90

ELBLĄG, 0,7 ha, uzbrojona,
blisko centrum, 30 zł/ m, (do
uzgodnienia), 0602/294-364,
0602/289-313
GNIEW Nicponia, 220 m kw,
działka 1100 m kw. (058)53523-87
GOWIDLINO działka budowlana 3000 m kw, polozona nad
Jeziorem, tel. 06011683-764
KALISKA k. Starogardu Gdań
skiego, 75-metrowe, 3-pokojowe, li p, osobno wc, ogródek,
własnościowe, 0604?18-350,
(052)39-85-313
KAMIEROWSKIE Piece kolo
Skarszew, 85 m kw , 49 OOO
zł, 4-pok., 35 km od Gdańska,
15 km od Starogardu Gdań
skiego, 058/301-18-21 do
17.00, 0606-351-884
KOŚCIERZYNA- I piętro, 48
m, ul. Kasztanowa, 058/68626-59, 686-27-36
REWA- Mosty. okolice, sprzedam działkę, 679-10-72, 060167-96-09

OCIEPLANIE domów

CHWIL-

(lady, regały), tanio, pilnie, tel. (058)53514-99, (0606)92-01-44

Łęgowo,

,, Tanix"

szwedzkie, profesjonalnie układam, 683-65-89

wyposażeniem

wyważanie Kół.

058/682-85-68

PODŁOGI

,;

DROBNE WINTERNECIE WWW.GRATKA.PL

Tczewski

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach, plus transport
piasek i pospółkę, Władysław
Jaskowski, Golica, 83-321
Mściszewice, gm. Sulęczyno,
tel. 058/685-00-30, 058/68162-16

TCZEW M-4, wysoki standard,
058/533-85-05 Pilnie

z

OPONY

:-:·.;.,,__,,'"~...,.,:.il,"-'''"'"'-""'•'łl"""-"

OGŁOSZENIA
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Wyłącznie

adres

do wiadomości
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

I

I

podpił

ZOSTAW KUPON
WLOKALfJVM
B!URZE OGŁOSZl:Ń

WRZUĆ K!JPO!\I DO N!E!UĘSJUE.ł
SKRZYN}U DB

Ptltt§ 'U KUF'Of>l POCZTĄ
• pod adresem lokalnego biura ogtoszen

P -~ .•·

• pod adresem gdańskiego biura ogtoszl'ri
80-894 Gdańsk. Targ Drzewny 9/11

1!'.iili

• do lokalnego biura ogłoszeń
• do gdar\skiego biura ogłoszeń

fax (058) 300-35-08

1
I

•

1
.

.
.
.

plttek

.

29 września 2000 r.

Tczewski

W skrócie
■ Unia przeclW Osemce
■

■

Kociewskie kluby sportowe

r

KOSZYKÓWKA. W najbliższą niedzielę w pięciu halach województwa
pomorskiego odbędą się mecze drugiej kolejki koszykarskiej m ligi. Jedynego reprezentanta powiatu tczewskiego na tym szczeblu rozgrywek,
Unię Mechanika Tczew, czeka wyjazdowe spotkanie w Wejherowie. Rywalami podopiecznych trenera
Krzysztofa Szlagowskiego będą koszykarze tamtejszego klubu Ósemka.
W innych spotkaniach tej kolejki
Czarni Słupsk podejmą Polpharmę
Pakmet II Starogard Gd., Hydrotechnika Gdańsk - Start Gdynię, AZS
Gdańsk - MKS Słupsk, zaś Trefl Puzzle Gdynia - BAT Sierakowice. Pau- W tczewskim zespole
zować będzie Truso Elbląg. Przed
raczej nie zagra kontuwłasną publicznością tczewski zespół zjowany Mirosław Ło
zagra tydzień później, w niedzielę 8 • k
października o godz, 12, w hali Pilawa 5,a ·
Fot. Zbigniew Brucki
przy ul. Warsztatowej. Rywalami tczewian będzie jeden z faworytów do zwycięstwa w lidze, Trefl
Gdynia.
(zb)

Zaczynają

lll•ligowi pingpongiści

TENIS STOŁOWY. Meczem wyjazdowym zaczną zmagania
w nowym sezonie ID-ligowi pingpogiści AWRSP Subkowy. Jutro w Nowej Wsi Lęborskiej ich przeciwnikami będą gracze
rezerw tamtejszej Tęczy. Przeciwnik subkowian to III-ligowy
beniaminek, niemniej podopiecznych trenera Emila Georgijewa czeka trudne zadanie. - Jedziemy nie przegrać - powie{ ' dział nam szkoleniovliec AWRSP. W innych meczach inauguracyjnej kolejki tzw. grupy pomorskiej tego szczebla rozgrywek zmierzą się Echo Biesowice z Pogonią II Lębork, MTS
Kwidzyn ze Startem Wejherowo oraz GOKSiR Chojnice
z Agro-Kociewiem Starogard Gd. W roli gospodarzy subkowianie wystąpią w ramach drugiej kolejki. Ich rywalami,
w sobotę 7 października, będą pingpongiści kwidzyńskiego
MTS.
(zb)

Jadą

na mistrzostwa Polski

Dzieci i
rzące

towej, mogą się zgła
na treningi w kociewskich klubach. Kilka z nich prowadzi aktualnie nabór do szkółek różnych dyscyplin.
TENIS ZIEMNY. Tczewski Klub Tenisowy ogłasza
nabór dzieci w wieku 7-10
lat do szkółki tenisowej.
Zgłaszać się można na kortach przy tczewskich basenach we wtorki w godz.1618 oraz czwartki od 17 do
19. Bliższe informacje moż
na uzyskać, telefonując pod
numery 532-13-86, 531-53- W tczewskiej szkółce tenisowej pod okiem trenera Arkadiusza Górs~iego (stoi drugi
97 lub 0604 756 570.
z prawej} dwa razy w tygodniu tajniki białego sportu poznaje kilkanaścioro dziewBOKS. Klub Sportowy
Fot.Andrzej Polom
Wisła Tczew prowadzi na- cząt i chłopców.
bór do szkółki bokserskiej Gminnego Ośrodka Kultury mogą zgłaszać się w środy
Także Klub S,niiii-..•~~·
chłopców
urodzonych Sportu i Rekreacji w Pelpli- i piątki od godz.17 na bo- Cermag Opalenie . . sza
w 1984 roku i młodszych. nie przy ul. Starogardzkiej isku tczewskiej kanonki.
nabór chłopców urodzo
Treningi odbywają się w sa - (w poniedziałki i czwartki
Również Wisła Tczew
nych w latach 1987-92 do
li sportowej tczewskiego w godz.16-18).
prowadzi nabór chłopców dziecięco-młodzieżowej
Zespołu Szkół Zawodowych
PIŁKA NOŻNA. Stowa- urodzonych w 1989 roku sekcji piłki nożnej. Bliż
nr 3 przy ul. Bałdowskiej rzyszenie Piłkarskie KKS i młodszych do sekcji piłki szych informacji na temat
(we wtorki i piątki Unia Tczew zaprasza nożnej. Dodatkowe infor- naboru można zasięgnąć te
w godz.16.30-18 oraz w śro chłopców urodzonych w la - macje można uzyskać w se- lefonując pod nr. 535-33-21
dy od 18 do 19.30 ), a także tach 1990-91 chcących kretariacie klubu Wisła, te- 535-26-56 lub 0603 425 048.
(zb)
w hali sportowej Miejsko- uprawiać futbol. Chętni lefonując pod nr 532-46-07.

Dziewczęta

dra młodych lekkoatletów makroregionu pomorskiego, której
zawodnicy jutro i pojutrze w Poznaniu walczyć będą o medale
mistrzostw Polski młodzików. W 46-osobowej kadrze znaleźli
się trzej 15-latkowie tczewskiego Sambora. Udział w poznań
skich zawodach noszących imię Janusza Kusocińskiego za pewnili sobie wychowankowie trenera Tadeusza Galińskiego,
Maciej Matysiak i Dawid Zieliński oraz trenowany przez Andrzeja Langowskiego, Łukasz Kleinschmidt. Ten ostatni (mierzący 179 cm wzrostu i ważący 70 kg) prawo startu w mistrzostwach uzyskał posyłając dysk na odległość 43,28 m. Zieliński
(194 cm i 70 kg) awans do kadry i na MP wywalczył skacząc
wzwyż 179 cm, natomiast Matysiak (174 cm i 72 kg) uzyskując
- w biegu na 110 m ppł czas 16,93 sek.
(zb)

Onagrody powalczą deble

TENIS ZJEM.NY. Jutro o godz.10 na tczewskich kortach rozpocznie się deblowy turniej tenisa ziemnego dla amatorów.
W imprezie zorganizowanej przez Tczewskie Centrum Sportu
i Turystyki oraz Tczewski Klub Tenisowy mogą wziąć udział
wszyscy chętni entuzjaści białego sportu (bez względu na
wiek oraz miejsce zamieszkania). Dla najlepszych par przewidziano nagrody Choć podobnych zawodów nie było w grodzie
Sambora od wielu lat, organizatorzy mają nadzieję, że stanie
do nich spora grupa amatorów tej gry. Zgłoszenia uczestników
będą przyjmowane pół godziny przed turniejem na kortach
◄, przy tczewskich basenach. Po zawodach puchary i upominki
otrzymają też czołowi gracze zakończonego dwa tygodnie
wcześniej Jesiennego Grand Prix Tczewa w grach indywidualnych.
(zb)

ma-

szać

LEKKOATLETYKA. Po serii zawodów wyłoniona została ka-

■

młodzież,

o karierze spor-

pod niskimi koszami

■

agraJą

międ

s kolnej lidze

B ozgrywki Pomorskiej
Międzyszkolnej
Ligi
Minikoszykówki Dziewcząt
organizuje Uczniowski Klub
Sportowy Piątka Tczew.
Jak nam powiedział głów
ny animator przedsięwzię
cia, Damian Bednarski, wiceprezes tczewskiej Piątki,
rozgrywki mają na celu spopularyzowanie koszykówki
wśród dziewcząt oraz przygotowanie zespołów do
szkolnych igrzysk i wystę
pów w lidze młodziczek.
Rozpoczęcie ligowych zmagań zaplanowano na pierwszą dekadę listopada.
Szkoły lub kluby zainteresowane uczestnictwem
proszone są o kontakt pod
nr. tel. 777-57-15 lub 53165-33, e-mail beduks@poczta.onet.pl. Wstępne zgłosze
nia organizator przyjmuje W nowo powstałej lidze minikoszykówki wystąpią dziewczęta rocznika 1989
do 20 października br. (zb) z tczewskiego klubu Piątka, trenowane przez Zbigniewa Byczkowskiego.

I~

Fot. Zbigniew Brucki

REKLAMA - - - - - ~ - - - - - - - - - - -

L

Blachodachówki

Blochy trapezowe
Profile
I

zamkn=ię•te

Płyty warstwowe

Balex Metal spółka z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. 778 44 45, fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 74 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31

