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Bliżej Wisły
Z Danutą Morzuch- Bielawską,
architektem miejskim Tczewa, rozmawiamy o koncepcji zagospoda rowania nabrzeża
Wisły. Projekt jest
współfinansowa ny przez fundusz
PHARE.

Młodym

trudniej o pracę

W skrócie
■

STREFA. Dobiega końca
budowa hali fabrycznej
firmy Flextronics przy
ul. Czatkowskiej w Tczewie. Ma ona być oddana
do użytku 18 listopada.
- Roboty budowlane
ukończymy w terminie powiedział nam Stefan
Gruszkiewicz, zastępca
dyrektora budowy
z gdańskiego Polnordu. Aktualnie zajmujemy się
wykańczaniem pomieszczeń socjalnych, tapetujemy je, malujemy i podwieszamy sufity.
Pierwsza fabryka parku
Flextronics Polska skła da się z części produkcyjnej i biurowej wraz
z niezbędną infrastrukturą jak parkingi, place
manewrowe, zieleń oraz
mała architektura.
Obiekt będzie spełniał
wymogi Unii Europejskiej, zarówno pod
względem technicznym,
jak i wynikającym
z ochrony środowiska
naturalnego.
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W terminie
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Dla sportu
i biznesu
W czerwcu przyszłego roku ma
zostać otwarta
budowana
w Gniewie hala
widowiskowosportowa. Zastosowanych zostanie w niej wiele
nowoczesnych
rozwiązań.
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Bieda niestraszna
Jeszcze w lutym
tego roku dom
mógł się w każdej
" chwili zawalić.
Mieszkała w nim
siedmioosobowa
rodzina. Dzięki
pomocy wójta,
proboszcza oraz
mieszkańców
udało się

wyre-

montować część

budynku.
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Nadzieje
na awans
W ubiegłym sezonie tczewska

wybrali
TCZEW. W wyborach
prezydenckich, które odbyły się we wtorek w Zespole Szkól nr 3 w Tczewie, w ramach akcji
W tym roku nie będą już zawierane umowy
wej) i Magdalena Bettin, stażystki.
atrudnienie najtrudniej
znaleźć absolwentom liceów ogólnokształcących. Do
końca roku absolwenci,
którzy nie mają pracy, mogą liczyć jedynie na szkolenia i prace interwencyjne. T'
W tym roku środki funduszu pracy przewidziane na aktywizację absolwentów w ramach umów absolwenckich wyniosły 270 tys. zł, natomiast na umowy stażowe Powiatowy
Urząd Pracy w Tczewie przeznaczył
390 tys. zł. Absolwenci odbywają sta-

że

stażowe

i absolwenckie. Na

zdjęciu

Barbara Szwarc (od leFot.Andrzej

w różnych zakładach pracy w powiecie tczewskim.
- Jestem stażystką od lipca tego
roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Gniewie - mówi Barbara
Szwarc, absolwentka Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Tczewie. - Obecnie pomagam w pracy sekretarce.
Mam nadzieję, że po zakończeniu
stażu zostanę przyjęta do pracy na
stale. Myślę, że dobrze sobie radzę.
Pod koniec września liczba bezrobotnych absolwentów wyniosła 629
osób. - Umowy stażowe i absolwenckie w tym roku już nie będą zawiera-

Połomski

,,Młodzi glosują", zwycię
żył Aleksander Kwaśniewski, uzyskując po-

ne - powiedziała „Dziennikowi" Maja
Kowalska, starszy inspektor w PUP
w Tczewie.
Absolwenci, którzy cały czas rejestrują się w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Tczewie będą zmuszeni szukać pracy na własną rękę. Będzie im
trudno, gdyż pracodawcy niechętnie
zatrudniają absolwentów, zwłaszcza
młodzież, która ukończyła liceum
ogólnokształcące i nie ma wyuczonego zawodu.
Anna Szramka

parcie 161 gimnazjalistów spośród 318 uprawnionych do głosowania.
Wybory zorganizowane
zostały przez nauczycieli
historii i wiedzy o społe
czeństwie oraz samorząd
uczniowski tej placówki.
Miały one przygotować
młodych ludzi do samodzielnego formułowania
ocen i podejmowania decyzji w sprawach publicznych.
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Uczniowskiego
Klubu Sportowego Piątka wystę
powała w IV lidze
tenisa stołowego
jako rezerwy
AWRPS Subkowy
Od nadchodzącej
rundy tczewianie
zagrają już jako
samodzielny zespól.
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. Tczewski

Wydarzenia tygodnia
łl Pomogą

Rozmowa tygodnia

ratownicy medyczni

TCZEW Szpital Pnwiatowy znalazł się w tworzonym przez
Ministerstwo Zdrowia programie systemu ratownictwa medycznego. 1\vorzenie oddziału ratownictwa rozpocznie się
na bazie izby przyjęć i oddziału dziecięcego w szpitalu. Na
początek najważniejszym zadaniem będzie stworzenie niezbędnej diagnostyki i pomieszczeń dla personelu. W dalszej
perspektywie wybudowany zostanie łącznik pomiędzy chirurgią i oddziałem dziecięcym.

li Święto latawca
GNIEW. Na stadionie miejskim obchodzono święto latawca.
w imprezie wzięły dwie szkoły Swoje zdolności zaprezentowali również indywidualni twórcy W powietrzu podziwiać było można ponad 40 latawców. Prace dzieci były
różnobarwne, z bardzo długimi kolorowymi ogonami. Wykazano się również pomysłowością. Jeden z latawców przypominał kształtem kosmiczną rakietę. Uczestnikom zabawy
przyznano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.
Udział

li

Uczą się

W Gdyni podsumowano projekt współfinansowa
ny przez Fundusz Komisji Europejskiej PHARE,
dotyczący zagospodarowania miejskich stref nadwodnych - zagospodarowania brzegu rzeki Wisły.
Uczestniczy w nim 14 miast i regionów z 5
państw: Niemiec, Polski, Danii, Szwecji, Finlandii.
Z polskich miast uczestniczą Gdynia, Szczecin,
Elbląg, Tczew. Rozmiawiamy z Danutą MorzuchBielawską, naczelnikiem Wydziału Architektury
i Rozwoju Miasta w tczewskim urzędzie, zajmującą się tym projektem.

od siebie

DAMASZKA. Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych,
sposób zarządzania nimi, praca terapeutyczna w grupach
osób niepełnosprawnych, zwiedzanie miejsc pracy podopiecznych to najważniejsze cele wizyty Duńczyków w Domu Pomocy Społecznej. Goście z duńskiego ośrodka Brzozowe wzgórza przebywali w Damaszce przez ostatni tydzień. Nie zabrakło wymiany doświadczeń z pracy obu
ośrodków.

li

- Co dał miastu
w tym projekcie?

Nauczą się zarządzać

TCZEW. Spontaniczne "Gaudeamus igitur" zaśpiewane
przez słuchaczy Zarządzania Jednostką Edukacyjną w Procesie Integracji Europejskiej zainaugurowało kolejną edycję
podyplomowego studium w Centrum Edukacji Dorosłych.
Studium będzie realizowane przez dwa semestry; od paź
dziernika do maja przyszłego roku. Program obejmuje 180
godzin stacjonarnych zajęć dydaktycznych. Weźmie w nich
udział 40 słuchaczy W programie znajdą się wszystkie podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem firmy
edukacyjnej w warunkach gospodarki rynkowej, z uwzględ
nieniem wymagań wynikających z procesu integracji Polski
ze strukturami europejskimi.

1
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li Haraczownicy za kratkami

udział

- Dzięki niemu zwrócono
uwagę na nadwiślańską
część Tczewa. O związkach
miasta z Wisłą świadczą
ślady osadnictwa. W cza sach starożytnych prowadził tędy szlak bursztynowy
W Tczewie była przeprawa
wiślana. Przez 400 lat, od
XII do początków XVII
wieku, istniał w mieście
port rzeczna- morski.
W XIX wieku powstał
pierwszy stały most na Wiśle, najdłuższy w Europie.
Chodzi też o uatrakcyjnienie tego obszaru dla inwestorów. W Tczewie Stare
Miasto przylega do brzegów
Wisły Projektanci, analizując obecną sytuację, zaproponowali zabudowę plombową na wolnych terenach.
Trzeba też wykonać nowe
ulice łączące Stare Miasto
z brzegiem rzeki. Obecnie
z ulicy Zamkowej trudno

przejść nad Wisłę. Wraz
z rozwojem Tczew odwrócił
się od Wisły Brzeg jest zaniedbany i mało uczęszcza
ny Rzeka nie jest wykorzystywana komunikacyjnie.
Tereny nad Wisłą mogą stać
się miejscami atrakcyjnymi
dla mieszkańców i turystów.

- Co sądzą o projekcie
mieszkańcy Starego Miasta?
- Przede wszystkim podkreślali sprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.
Zwracano uwagę na to, że
brakuje w rejonie bulwaru
nadwiślańskiego
imprez
rozrywkowych. Rzeka nie
jest wykorzystywana do
sportów wodnych, bo nie
ma przystani. Znacznie
większe pomysły na zagospodarowanie Wisły i terenów do niej przylegających
mają
tczewskie dzieci.
W konkursie plastycznym
,,Stare Miasto XXI wieku"
było wiele ciekawych ry-

Personalia. Weronika Górecka

Nadkomisarz Jan Kowalczyk przy odzyskanym samochodzie.
Fot AndrzeJ Połomski

POWIAT TCZEWSKI. Tczewscy policjanci zatrzymali
dwóch około 20-letnich mieszkańców powiatu, którzy,próbowali wyłudzić haracz.
Marek K. z Subków kilka razy groził jednemu z mieszkań
ców tej samej miejscowości. Jeżeli nie otrzyma 10 tys. zło
tych, to wyrządzi krzywdę komuś z rodziny Do zapłaty okupu jednak nie doszło. Zamaskowanego haraczownika zatrzymała policja.
Mieszkaniec Miłobądza, w gm. Tczew, stracił Seata Toledo
w nocy z poniedziałku na wtorek. Pojazd skradziono z posesji właściciela. Wkrótce do poszkodowanego „odezwał się"
złodziej. W zamian za zwrot auta żądał kilku tysięcy złotych.
Prowadzone przez tczewską policję czynności pozwoliły nie
tylko zatrzymać złodzieja, ale i odzyskać skradzione auto.

(kap)
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dodatek do .Dziennika Bałtyckiego"

Kierowni oddziału: Małgorzata Mykowska

ła się pracą społeczną.

- Problemem ludzi uzazainteresowa -·
łam się dawno temu - mówi Weronika Górecka. Dzięki współpracy i pomocy ludzi dobrej woli udało
mi się w Gniewie założyć
klub abstynenta.
Pani Górecka szczególnie ceni serdeczną pomoc
leżnionych

- Przeprowadzono analiich własności. Wiąże się
to z programem inwestycyjnym i jego etapowaniem.
Opracowanie dotyczy 40 ha.
Z tego 23 ha to własność
gminy. 7 ha Skarbu Pań
stwa, reszta należy do wła ścicieli prywatnych.
zę

- Podsumowano projekt
współfinansowany przez
Fundusz Komisji Europejskiej PHARE. Określono
cele programu. Co będzie
działo się dalej?
- Podpisano porozumienie pomiędzy koordynatorem Unii Europejskiej
i partnerami PHARE.
W spólpraca obu stron jest
zapewniona do końca
czerwca przyszłego roku.
Następnym etapem będzie
wykonywanie projektów
realizacyjnych, które są potrzebne w mieście. Konieczne jest wykonanie dokumentacji układu komunikacyjnego i przystani rzecznej. Samorząd powinien zaplanować też zadania do
planu inwestycyjnego. Na
początek mogłaby to być
budowa przystani rzecznej.
Starając się o środki unijne

,

dr Danuty Gajewskiej, której jako psychologowi temat nie jest obcy i która
chętnie pomocy udziela.
- Na co dzień spotykam
się z problemem uzależ
nienia. Marzy mi się, aby
ludzie potrafili odróżnić,
kiedy nadużywają alkoholu i kiedy przekraczają tę
niebezpieczną granicę mówi W Górecka.
Pani Weronika znajduje
sposób na życie. Uważa nawet, że to, ile potrafimy dać
z siebie drugiemu człowie
kowi, świadczy o naszym
człowieczeństwie.

- Czy wiadomo, kto jest
terenów inwestycyjnych?
właścicielem

u

Tczew. ul. Mickiewicza 17
te1. (058) 530-24-36

~ na:::zrą

Jarw WlkoV&I ,lel ll1 26 51

Gdltlsk. Targ Drzewny911'

~ ul. StaroW1e1ska 1716

tel (058) 300-32-60, fax 300-32-llo

tef. (058) 661-43-14, 620-78-40
u$węojańska 141 B
tetJlax (058) 622-74-79

'ID32-'0 ax300-32-13

Ga,,a,

Tczew. ul. Mickiewicza 17

Fot Józef M. Ziółkowski

realizację zadań trzeba
mieć rozeznanie w zdobywaniu funduszy i posiadać
część własnych pieniędzy ...

na

- Jalcie inne korzyści da
miastu projekt dotyczący
rozwoju miejskich stref
nadbneżnych?

- Mamy szczegółowe informacje prawne, techniczne i uwarunkowania zagospodarowania wspomnia nego terenu. Pomi
partnerami z 14 mia
wstały więzi współpraLY.
Nastąpiła integracja lokal

nych społeczności wokół
planów rozwoju miasta. Istnieje możliwość integracji
regionu Morza Bałtyckiego.
Potencjalni inwestorzy zostali przekonani do podję
cia działań na obszarach
objętym projektem

Józef M.

..

Weronika Górecka
Fot Andrzej Potomslo

prawę gniazdek elektrycznych w domu.

(mt)
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Rozmawiał
Ziółkowski
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Weronika Górecka od 25
lat jest wdową. W wolnych
chwilach najchętniej odpoczywa, spacerując ze
swoim psem, albo piekąc
pyszne ciasta. Obecnie
spacery te umilają jej przepiękne
barwy Jesieni.
W ludziach ceni prawdomównosc, punktualność
i zdrowe myślenie. Nie
cierpi natomiast bałaga
niarstwa i niekompetencji.
Nasza
rozmówczyni
przyznała się nam, że nie
lubi prac fizycznych, przypisanych mężczyźnie i że
nigdy nie bierze się za na -

teL'fax (058) 531-63-26.

Danuta Morzuch-Bielawska

■

WYDA.WC! _

rss~7137/;062 Redaguiezesooł .DziemBattycki~'

Stały

eronika Górecka od
prawie sześciu lat
prowadzi gniewski Klub
Abstynenta "Podać rękę"
Z wykształcenia jest ekonomistką. Jak nam powiedziała, kocha ludzi i odkąd
pamięta, zawsze zajmowa-

sunków
pokazujących,
w jaki sposób dzieci widzą
zagospodarowanie terenu
nad Wisłą. Chcą, aby powstały tam place zabaw.

DntamCPP()(xlzaG:lańsk,

ul. Połęze 3
tel. 305 90 25. fax 305 90 24
Proj. graficzny Krzysztof fgnatowcz. tel. 3003 1 28
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Młodzi

Warto

dobrze_ przygotowani

Tegoroczni absolwenci

chętnie

■ Staż

Jest to nabywanie umiejęt
ności praktycznych do wykonywania pracy poprzez
wykonywanie zadań
w miejscu pracy przez absolwenta, bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą. Urząd pracy na wniosek
lub za zgodę absolwenta
może skierować go do odbycia stażu u pracodawcy
przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Staż odbywa się na podstawie umowy
zawartej pomiędzy pracodawcą a urzędem pracy według określonego w umowie
programu. Urząd pracy
sprawuje nadzór nad zorganizowaniem stażu. Absolwentowi w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez
urząd pracy w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych.

i licznie korzysta-

li z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie. Ten oferował im nie tylko umowy stażowe,
czy absolwenckie, ale również udział w warszta-

tach i giełdach pracy.
Obecnie jednak absolwenci nie mogą już liczyć na
pomoc w postaci wspomnianych umów. Najmniejsze szanse na znalezienie
pracy mają absolwenci liceów ogólnokształcących. Powiatowy Urząd Pracy w
Tczewie przyjął zatem zasadę, że umowy stażowe kiełilfane były w pierwszej
GHEjności do osób z licealnym wykształceniem.
- Umowy stażowe trwają
około ośmiu miesięcy - mówi Irena Klemberg, kierownik PUP w Tczewie. - Absolwenci liceów mają szansę
przez ten czas nauczyć się
zawodu.

Sumienni
pracownicy
Z umów absolwenckich
w tym roku skorzystało około 170 osób. Staż podjęło blisko 160 absolwentów. Z pracy stażystów często pracodawcy są zadowoleni. - Są
sumienni, dobrze przygotowani do pracy - mówi Kazimierz Kordecki, kierownik
~rn.iewskiego ZUK. - Mam
'f!t r-rech stażystów, którzy
'vut5ywają praktykę w poszczególnych działach zakładu. Są to absolwenci liceum ogólnokształcącego
i ekonomicznego. Pracują
na komputerze, zapoznają
się z księgowością i dobrze
sobie radzą.
W minionym miesiącu 62
absolwentów podjęło pracę,
31 osób skorzystało z umów
absolwenckich, które trwają
dziewięć miesięcy oraz 7
kobiet podjęło staż. Obecnie
jednak, do końca tego roku,
nie ma szans dla bezrobotnych absolwentów na zatrudnienie w ramach umów
stażowych, czy absolwenc-

kich. Wszystkie świadczenia
z zatrudnieniem
absolwenta ponosi urząd
pracy. Pracodawcy zatem
chętnie korzystali z tego typu możliwości. Zdarza się,
że po upływie terminu
umowy stażowej zatrudniają na stałe absolwentów,
którzy zdążyli się zapoznać
z zawodem i dobrze sobie
radzą w pracy
związane

Lepiej

■

studiować

Duże

znaczenie ma rówdla pracodawcy informacja, czy absolwent szkoły
średniej
podjął
studia.
W gniewskim magistracie staż odbywa Małgorzata Plumbaum. Obok wiceburmistrz
Wówczas wzrastają jego
Fot. AmJrzej Połomski
szanse na zatrudnienie. Leszek Zboralski.
Z kolei osoba ucząca się
wieczorowo nie jest chętnie
widziana, gdyż jak to okre- Bez kwalifikacji
ślił Józef S., kierownik pryWykształcenie absolwenwatnego zakładu w Tczewie,
nie jest w pełni dyspozycyj- tów nie zawsze jednak
na. - Dzięki umowom stażo w pełni odpowiada potrzewym absolwent nabywa bom rynku pracy Często
zdarza się, że osoba mająca
umiejętności niezbędnych
np.
zawód krawca nie potraw jego pracy - mówi Maja
Kowalska, starszy inspektor fi obsłużyć maszyny, na któw Powiatowym Urzędzie rej miałaby pracować. PoPracy w Tczewie. - Staż po- przez jednak umowy stażo
woduje, że nawet jeśli we, absolwenckie uczą się
w miejscu, w którym odby- zawodu, nabywają praktyki,
a to powoduje, że ich szanse
wał praktykę nie zostanie
na rynku wzrastają. Aby poprzyjęty na stale do pracy; to
ma on duże szanse znale- móc bezrobotnym absolzienia zatrudnienia w in- wentom w znalezieniu pracy organizowane są warsznym zakładzie czy firmie.
taty, w których udział jest
Największe szanse na
znalezienie pracy mają oso- dobrowolny Młodzież zapoby z wyższym wykształce znaje się w trakcie tych za niem. Najtrudniej jest oso- jęć z metodami poszukiwa bom, które nie ukończyły nia pracy Giełdy pracy; któabsolwentów,
re również powstały z myślą
chociażby szkoły zawodowej. Chociaż coraz częściej o absolwentach mają na ce31 osób skorzystało
,
lu przedstawienie przez
pojawiają się w prasie ogło
zumów absolwenckich
szenia informujące o chęci pracodawcę zakresu obo7 osób zdecydowało
zatrudnienia osób z przy- wiązków; mówią, czego się
się na umowy stażowe
najmniej wykształceniem wymaga od przyszłych pra podstawowym w roli np. cowników:
ochroniarza.
Anna Szramka

Jwrześniu pracę podjęło
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Na szkolenia
POWIAT. Powiatowy Urząd
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~p.CYJNA OKAZJA, SENSACYJNA OKAZJA, SENSACYJNA OKAZJA, SENSACYJNA OKAZJ
4

$

UWAGA! SANOCHODOWA SENSACJA
Z OKAZJI IO-LECIA FIRNY
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ze szczególnie korzystnym planem ratalnym na nowy samochód Daewoo.
tej ofercie osoby, które w
dniach 6-11 .10.2000r.
ta będą miały nieoprocentowane raty zagwarantowane aż do końca spłaty.

Właśnie d~ięki

najbliższych

Jest to jedyna okazja, aby

MATIZA
LANOSA
~ POLONEZA
O TICO

z~
~

Buderus

u
~
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osprzęt, kotły,

rury
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płacić miesięcznie za:
198zł

269 zł
llU zł
1<,3 zł

f./J

KOTt.Y

'IS'~

• RATY JUŻ OD 160 zł
• CENA USŁUGI TYLKO 1,2% ROCZNIE
Z okazji dziesiątych urodzin Autoryzowany Salon Sprzedaży Ratalnej przygotował dla Państwa wyjątkową ofertę
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zdecydują się na zakup nowego au- ~
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ubezpieczeń OC, AC, NW.

~
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Uwaga! Oferta jest ograniczona • tylko 25 umów - a to jedyna okazja aby kupi6 nowy samochód na ta.k rewelacyjnie niskie raty.

d.

Zapraszamy do salonu firmowego w Chojnicach:
D.T.. ,A. tibcra .., St. Rynek 9/10

~--<

Rezervvacja telefoniczna (052) 397-34-18
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Pracy w Tczewie prowadzi
nabór kandydatów m.in. na
szkolenia:
■ Księgowość komputerowa
- wymagane wykształcenie
średnie ekonomiczne lub
doświadczenie w księgowo
ści, okres rejestracji powyżej 6 miesięcy
■ Szwaczka - wymagane
wykształcenie zawodowe
lub doświadczenie zawodowe, okres rejestracji powyżej 6 miesięcy
Szczegółowe informacje
można zasięgnąć w pok. 213
i 214 PUP w Tczewie.

Z

W ramach tej oferty nie będą Państwo korzystali z kredytu bankowego, a dzięki temu nie zapłacą odsetek i prowizji l>
bankowych. Co więcej, z tej oferty może skorzystać każdy, czyli: firmy, emeryci, renciści. rolnicy. sadownicy oraz osoby O
nie pos1adaJące stałego zatrudnienia. Do zawarcia umowy wystarczy jedynie dowód osobisty i 3% wartości wybranego ~
modelu.
~
Dodatkowo każdy klient otrzyma złotą kartę VIP-a dającą mu dodatkowe przywileje oraz będzie miał najniższe }>
w Polsce koszty obsługi wynoszące 1,2% rocznie. Pierwszych 15 klientów skorzysta również ze zniżkowych pakietów en

5

Umowy absolwenckie

Jest to zatrudnienie w ramach tej umowy skierowa nego przez urząd pracy absolwenta. W wyniku zawartej umowy pracodawca może ubiegać się, z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego absolwenta, o zwrot
z funduszu pracy, do 12
miesięcy; części kosztów
wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz składki na
ubezpiecznie społeczne
w wysokości uprzednio
uzgodnionej, nieprzekracza jącej jednak zasiłku dla
bezrobotnych. Do 18 miesięcy zwrot z funduszu pracy obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
Aktywizacja zawodowa absolwentów obejmuje również min. szkolenia, prace
interwencyjne, roboty publiczne, w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Tczewie
absolwenci objęci są ponadto programem „Absolwent".
Dzięki niemu młodzi uzyskują wiedzę min. jak zdobyć pracę, napisać podanie.

nież

B CosmoNova l

wiedzieć

~

POLWAR
- autoryzowany dealer firmy

G?,ifń~~

~#l

* 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 5312119

e-mail POLWART@ONET.PL.
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Gniew. Hala widowiskowo-sportowa

W skrócie
il Terapia
przez zabawę

Dl

TCZEW. Rodzice dzieci
i młodzieży z trudnościami
w czytaniu i pisaniu, mający
mi zaburzenia percepcji
wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-słucho
wej, mogą zapisać swoje pociechy na zajęcia terapeutyczne, jakie odbywać się bę
dą w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie.
- Jeżeli dziecko niechętnie
czyta książki, nie rozumie
przeczytanego tekstu, czuje
niechęć do książek albo pi sze niestarannie i popełnia
błędy ortograficzne, czyli ma
problemy z dysleksją, dysortografią i dysgrafią, to warto
przyprowadzić je na te zaję
cia - mówi Mariola Kapich,
kierownik kursów w CED. Zajęcia prowadzone będą
przez pedagoga terapeutę.
Kurs trwa 30 godzin i kosztuje 180 zł (za jedną godzinę
płacimy 6 zł). Zajęcia prowadzone będą w grupach 6osobowych. Realizację zajęć
przewiduje się od tego miesiąca do stycznia. W progra mie przewidziano m.in. naukę ortografii poprzez gry
i zabawy edukacyjne, kształ
cenie umiejętności czytania
ze zrozumieniem, kształcenie
pamięci, usprawnianie techniki pisania.
(mt)

a
W czenvcu przyszłego
roku ma zostać otwarta
budowana w Gniewie
hala widowiskowo-sportowa. Zastosowanych zostanie w niej wiele nowoczesnych rozwiązań.
Wykonawcą hali jest starogardzka firma S-Bud,
obiekt zaprojektowany został przez gdańskich archi tektów: Adama Iwanaszko
i Władysława Zaborowskiego. Konstrukcja budowli
oparta jest na słupach, do
których przymocowane są
dwie warstwy lekkich płyt
o grubości 11 cm każda,
przedzielonych wełną mineralną. Hala przykryta jest
dachem wspartym na konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy hali wynosi
2083 m kw. powierzchni
użytkowej ma być 2775
m kw. Na parterze obiektu
znajdzie się sala gimnastyczna o wymiarach 45 na 30
metrów. Jak dowiedzieliśmy
się od Elżbiety Ziętek, in -

spektora ds. inwestycji
w gniewskim magistracie,
układ konstrukcyjny hali pozwoli na podział dużej sali na
trzy mniejsze boiska o wymiarach 15 na 22 metry każ
de. Oddzielone będą one od
siebie najprawdopodobniej
sterowanymi elektrycznie
kurtynami. Nawierzchnia
sali - tzw. linodur odporna
ma być na ścieranie, tak by
można było organizować tam
imprezy rozrywkowe i wystawiennicze. Na parterze
umieszczone będą również
szatnie, pomieszczenia dla
trenerów i magazyny Na
piętrze przewidziano hol,
szatnie i pomieszczenia sanitarne. Niepełnosprawnych
na wyższą kondygnację
przewozić ma winda. W hali
przewidziano 320 miejsc siedzących dla publiczności.
Jednocześnie w obiekcie bę
dzie mogło przebywać 36
ćwiczących i 500 obserwatorów. Aby oszczędzić na energii elektrycznej, zamontowa no uchylne świetliki dachowe, które wraz z oknami

Gniewska hala ma być gotowa w czerwcu przyszłego roku. Na zdjęciu Zbigniew Armatowski {na pierwszym planie).
Fot.Andrzej Połomski
umieszczonymi od strony
południowo-zachodniej za pewnić mają dobre i długie
nasłonecznienie obiektu. Nie
powinno być też problemu
z obiegiem powietrza w hali,
gdyż jest w niej wentylacja
grawitacyjna i mechaniczna.
W zimie hala będzie ociepla na przez centralne ogrzewa -

nie, zasilane z miejskiej ko- Po ukończeniu bu dowy hali, chcemy zmodernizować płytę boiska piłkar
skiego, w przyszłości w potłowni.

bliżu możnaby wybudować

SO-metrowy basen. Na ich
bazie można będzie stworzyć
miejski ośrodek sportu, którego zadaniem będzie zarzą-

dzanie obiektami i utrzymywanie ich - mówi Leszek
Zboralski, wiceburmistrz
Gniewa. - W połączeniu
z naszą bazą hotelową kompleks ten mógłby służyć organizacji obozów kondycyjnych dla różnych ekip sportowych.

RATY DLA KAŻDEGO

KWITNĄCYCH.

· CENY PRODUCENTA·
WYKONUJEMY USŁUGI WZAKRESIE
PROJEKTOWANIA I SADZENIA.
CZVNNE CODZIENNIE
CHOJNICE, UL. żEROMSKIEGO 41
Tel. (052} 39707-()2, 0604-144-946

EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓW

Q.i16Q4 A_J11)€2

Promocyjna
gwoździ, śrub,

sprzedaż

lin,

narzędzi

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

HURT· DETAL

ogłaszaj sięl
A«to t,toto

'1

.t'\ . "'

~T\

zawsze w środę

U NAS NAJNIŻSZE RA TY W KRAJU NP.
10 OOO,- od 66,30 zł;
25 OOO,- od 165,74 zł;
100 ooo od 662 zł.

REZERWACJE

\
rata miesięczna:
/-~
553,67 PLN

B.P.H.F.

,,MECOM"

GDYNIA, ul. Świętoiańska 46
TEL. (058) 661 79 68
51.UPSK, ul. Kilińskiego 2/3
TEL. (059) 84 00 904

OKTAN s.c.

Biura Reklamy
Gdańs~

Targ Drzewny 9/11,
tel. (058) 300·32-60, fax 300-32·66;
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6,
tel. (058) 661-43·14, 620-78-40, fax 661-43-06;
Elb~, ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-52-33, fax 236-52-37:
SI\Jpsk, ul. Filmowa 3d,
tel. (059) 840-32-40, fax 842·26-80;

ogłaszaj sięl

Zapraszamy do
najnowocześniejszego

salonu na
Skoda Fellcla

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

promocję

samochodów osobowych

Volkswagen Group

cena samochodu: 27 720 PLN

Stacje Paliw

wkład własny: 5544 PLN

okres kredytu! 72 miesiące

z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

j

(erbe) _

REKLAMA

OFERUJE:
SZEROKI ASORTYMENT IGLAKÓW,
KRZEWÓW LIŚCIASTYCH

I

83-334 Miechucino

Biura Reklamy

tel. (058) 684-51-21
84-220 Strzebielino
tel. (05~ 676 24 84
(058 676 24 85
76-241 owa Dąbrowa
tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
tel. (058) 300-32·60, fax 300-32•66;
Gdynia, ul. Starow,ejska 17/6,
tel. (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06
Elbląg, ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-52-33, fax 236-52•37;
SI\Jpak, ul. FIimowa 3d,
tel. (059) 840-32-40, fax 842-26-80:

piątek
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Ulica Partyzantów w Gniewie

a

Do

o

e

e

Ulica Partyzantów w Gniewie to kilkanaście domów skupionych w formie małego osiedla. Kiedyś na tym terenie mieściła się jednostka woj- 1
skowa.
budynki.
Najstarsze
z czerwonej cegły; które wybudowane zostały na początku wieku, nadal dzisiaj
zachwycają swoim urokiem.
To za sprawą ich właścicieli,
którzy budynki te wykupili
na własność i widać, że o nie
dbają.

~-

Mieszkam tutaj od 1955
- powiedziała nam
Fr u11ciszka Czirson. - Oboje
z mężem pracowaliśmy
w gdańskiej stoczni, a do
Gniewa przeprowadziliśmy
się za namową kolegi. Po
prostu pewnego dnia mój
mąż przyjechał tutaj i już
tak zostało. Na początku nie
mogłam

się przyzwyczaić.

Małe miasteczko, nikogo nie
znaliśmy; no i ta tęsknota,

a poza tym nie do przebicia
widok z okna na Neptuna.
Pani Franciszka przyznała się nam, że kiedy tylko
mogła, wyjeżdżała do rodziny; choćby po to, by móc poĆhodzić ulicami Gdańska.
Obecnie jednak nie wyobraża sobie, aby miała się
z Gniewa wyprowadzić Tut · ieszkają jej najbliżsi
.,-~ przez ostatnie 45 lat

toczyło się

jej

życie.

Partyzantów
Ulica
w Gniewie przywitała nas
jesiennymi barwami, ciszą
i spokojem. Nic dziwnego,
ponieważ mieszkający tu
ludzie, to w większości emeryci, ale jak zdążyliśmy się
przekonać, z dużym poczuciem humoru.
- Dzisiaj jesteśmy już
nieco podstarzali, ale jak się
wprowadzaliśmy do nowo
postawionych bloków, byliśmy o 37 lat młodsi - mówi
jeden
Filcek,
Alfons
z pierwszych mieszkańców
bloków przy ulicy Partyzantów - Człowiek cieszył się,

swój kąt. Ale
nie sądził, że przez te lata
nie doczeka się remontu
w domu.
- Mówisz o porządnym
remoncie, a nie o czymś takim jak wymiana kilku dachówek i to nazywa się na prawa dachu - wtrącił Jan
Fortuna. - Albo te chodniki.
Nogi można połamać. No,
ale kogo to obchodzi? Na
pewno nie naszych wł oda rzy; którzy jeżdżą samochodami. My chodzimy przy lasce.
Od mieszkańców dowiedzieliśmy się, że doły wykopane podczas zakładania
ogrzewania
centralnego
w blokach zostały tak zakopane, że później do piwnic
że będzie miał

wlewała się

woda.

- Ile to trzeba się było naaby poprawiono tę
fuszerkę - mówią mieszkańcy bloków. - Nikogo nie
obchodziło, że do piwnicy
trzeba było chodzić w kaloszach.
Parodią dla wielu jest
fakt, że w niektórych domach nie ma centralnego
ogrzewania.
- Ciąg rur kończy się jakieś dwa mety od mojego Alfons Filcek (od lewej), Kazimierz Styn i Jan Fortuna są sąsiadami od lat i stoczyli
FotAndrzej Polomslti
domu - mówi Aurelia Buch"' niejedną „partyzancką" bitwę na słowa.
hole, mieszkanka takiego
o porządek zadbać, każdy miło się tutaj siedzi w ciepłe łem chopcem. Dzisiaj nie
właśnie domu. - Kiedy budowano bloki myślałam, że z mieszkańców zrobił sobie jesienne wieczory. Odpo- wyobrażam sobie, abym godoczekam się centralnego mały przydomowy ogródek czynkowi ludzi towarzyszą łębi nie miał.
Większość mieszkańców
ogrzewania i na starość nie - mówi Edward Stolski. - gołębie sąsiada. Można poulicy; z którymi rozmawialiI zaraz szybko wzrosły opła patrzeć i
będę musiała palić w pieśmy byli zgodni, że mieszty za czynsz. Nie dość czło
cach, ale przeliczyłam się.
kanie przy ulicy PartyzanPani Aurelia mówi, że mi- wieku, że się napracujesz, to posłuchać
tów jest dobrym miejscem
mo to mieszka się tutaj do- jeszcze za to płać.
jak gruchają.
na starość. Cisza i spokój.
\
brze. Gdyby jeszcze ktoś
Niektóre skwerki zieleni
- Obecnie mam w gołęb- O ile nie odbywa się na
dbał o to, aby skarpy przy jej
przy blokach na Partyzanimpreza
jakaś
domu nie porastały chwa- tów, to prawdziwe ogródki, niku 86 ptaków - m6wi Jaro- zamku
- mówi
armat
z
strzelanie
i
jeden
Piontkowski,
sław
stami, byłoby znakomicie.
z pergolami, ławeczkami,
- Kiedy teren przy wybu - miejscem na gilla. Ich wła z najlepszych gołębiarzy Jan Fortuna.
(mt)
dawanych blokach porasta- ściciele prześcigają się po- w Gniewie. - Moje hobby
ły chwasty i nie było komu
zaczęło się jeszcze kiedy bymysłowością. Dzięki temu
prosić,

Wiek budynków potwierdza herb umieszczony na jednym
z nich, z datą 1913 r.
Fot.Andrzej

Połomski

- - ·L....;....--.-..c~ - - - ~ ~ ~ " " - - - - - - - - - - - ' - "

Najstarsze budynki, z czerwonej cegły, które wybudowane zostały na początku wieFotAndrzeJ Polomslo
ku, nadal dzisiaj zachwycają swoim niepowtarzalnym urokiem.

Witold Neumann jest dumny ze swojego przydomowego ogródka. Wszystkie rośliny
Fot.Andrzej Polomslti
starannie pielęgnuje.

plttek
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Tczewski

~gw&«t ~~!!!!t~f2~l!! pomogą

■ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieszcząca się przy Urzędzie Miasta Tczewa, pl. Pił
sudskiego 1, przyjmuje codziennie, od poniedziałku do
piątku, w godz. od 11 do 15
■ Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor, działające przy ul. Chopina 12, od poniedziałku do piątku,
w godz. 17-20, tel. 531-38-13
■ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień Alkoholowych
przy al. Solidarności 15, od poniedziałku do piątku, w godz.
9-16, tel.532-29-99
-■ Grupa samopomocowa AA Nadzieja, ul. Chopina 12,
wtorki i piątki, od godz 17
■ Grupa samopomocowa AA Feniks, ul. Rokicka, poniedziałki i czwartki, od 17
■ Grupa Samopomocowa AA Rozsądek, ul. Gdańska 9, salka Unii, środy od godz. 17, niedziela od godz. 17
■ Grupa samopomocowa AA Momento, al. Solidarności 15,
środy od godz. 17
■ Grupa samopomocowa Al-Anon Nowe Życie, ul. Chopina
12, czwartki od godz. 17.
■ Grupa samopomocowaAL-Anon Uśmiech, ul. Gdańska,
wtorki od godz. 18
■ Grupa samopomocowa Al-Anon Radość, ul. Rokicka 1,
piątki od godz. 18
■ Grupa dla dzieci do lat 14 Al-Teen, ul. Chopina 12,
czwartki od godz. 17.
(mt)

REKLAMA

PROMOCJA

Gwarancja do 15 lat
Bezpłatna

wycena 1 doradztwo techntczne

Blachodachówki Trapezy

Arkusze doc!ruuny na wymiar

Zapewniamy transport 1 wykonawstwo,
orynnowanie, obróbki. okna 1 folie dachowe
Autoryzowany przedatawidel producenta

l
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Od

17 zł/m2

Pruazcz Gd., ul. Ko4ciuazkl 1

Tel./rax (058111-33-1551, Tel.

1058l 11-33-552, 0501-441-191

Pon.-pt 8-18; sob. 9-13

o
Jest pierwszą przystanią bez alkoholu dla ludzi, którym zabrał on
wolność. Już niedługo

gniewski Klub Abstynenta "Podać rękę" bę
dzie obchodził 6-lecie
istnienia.
Założycielką i prezesem
klubu od początku jego istnienia jest Weronika Górecka. - Niemal każdy; kto do
nas przychodzi, mówi na początku, że nie jest uzależnio
ny od alkoholu i potrafi kontrolować własne picie - mówi pani prezes. - Tymczasem
po przekroczeniu pewnego
stadium nie może być powodzenia w walce z nałogiem
, bez odpowiedniej terapii. Ci,
którzy zdecydowali się na leczenie choroby; na spotkaniach grup samopomocowych dają z siebie wszystko,
mówiąc o własnych przeży
ciach związanych z wychodzeniem z nałogu, uczą się
I jak unikać czekających na
nich pokus pmvrotu do uzależnienia.

- Dzielenie się doświad
czeniem ma właściwości
lecznicze - uważa Stanisław,
członek klubu od 2,5 roku.
Ci, którzy chcą przestać
pić, nie mają gdzie spędzić
wolnego czasu, dotychczasowe towarzystwo nie pomaga
im w rzuceniu nałogu. Spotkania w klubie są dla nich
pierwszym
zetknięciem

u

ZAKŁAD. USŁUGOWO-PRODUKCV JNY
Tczew, ul. Żwirki 38, tel. 531-05-64,
531-62-37, 532-70-35

super
promocia

w Gniewie zorganizowano dyskotekę antyalkoholową. Okazało
bez trunków można się świetnie bawić. Na zdjęciu (od lewej)
Mariola Malinowska i Iwona Mal mur.
Fot.Andrzej Połomski

W miniony

piątek

się, że również

z ludźmi trzeźwymi. - Oni są
cudownie wiarygodni, bo sami też kiedyś pili - twierdzi
Weronika Górecka.
W Gniewie i okolicy wychodzenie z nałogu jest
znacznie trudniejsze niż
w innych, większych ośrod
kach. Małe, hermetyczne
środowisko, bieda, bezrobocie, brak życiowej stabilizacji
- wszystko to ułatwia nawrót
choroby alkoholowej. Wtedy
panaceum jest rodzina, która mocno wierzy w wyleczenie i z całych sił wspiera

w terapii. - Jestem pełna podziwu dla tych, którzy sami
szukają pomocy, chcą wyjść
z uzależnienia i osiągają to -

mówi W Górecka. - Oprócz
tego, że przestają pić, zmieniają swój dotychczasowy
styl życia.
(erbe)

mews i u
stynenta mze ci się przy u 1ey a uszastomskiego. Działa od wtorku do piątku, od godziny 16. Di
razy w tygodniu, we wtorki i piątki, spotykają się tu grupy
wsparcia AA, w środy przychodzą członkowie rodzin dotknię
tych problemem alkoholowym, w czwartki klub czynny jest dla
abstynentów, którzy organizują sobie spotkania przy kawie
i ciastkach. We wszystkie te dni w klubie działa telefon zaufa
nia, dzięki któremu można anonimowo porozmawiać o proble
mie swoim czy bliskich. Jego numer to 535·36-60

REKLAMA

Cena brutto

MATERIAŁ

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 siatką 2,5 mb
Listwa cokołowa 2,5 mb, gr. 63 mm

Tynk mineralny 25 kg
Ciągnik

Gniew. Klub Abstynenta

siodrowy do rnl·hu

d,1lekohii:żncgo

130
25,50

zł
zł

17 zł

69,50 zł
3 zł
20133 zł R
6 zł ~
15 zł ~
od 27 zł d:~

PU „9Ia" sp. z o.o.
Ol<i ~ PCV
IETYPOWE ---- IARY

HOTEL GREGOR
organizuje

WESELA
Imprezy OKOLICZNOŚCIOWE

I KSZTAt.TY

KONFERENCJE
Dla

nie

nowożeńców

apartament gratis.

są

dl_a nas problemem

260 Kaliska, ul. Długa 3, tel./fax (0-58) 58-89-267, pon.-pt. 7.00-15.00
wGdlMku, ul. Podkarpacka 21 (wejście od Góralskiej), tel/fax (058) 342-41-68, pon.-pt. 10.00-17.00
ro w Starogardzie Gd., ul. Sobieskiego 7, tel. (058) 56-116-52, pon.-pt. 9.00-16.00

83-032 Pszczótki, ul. Tczewska 1A
tel. (OSB) 682-9~~~?m~.1,a,

EUROTRUCK

k.,bin,1 L

Dealer i Serwis DaimlerChrysler
Ciągniki siodłowe

Mer-

cedes-Benz Actors w specjalnej limitowanej edycji
EUROTRUCK
2000.
\V wy-posażeniu seryj-

tern spoilerów, nowy wystrój wnętrza, klimatyzacja, ogrzewanie postojo-

we, pneumatyczne zawieszenie kabiny oraz specjal-

nym: silnik 400 KM Euro 2 ny lakier.
lub Euro 3, tarczowe haNasze samochody obję
mulce z ABS i ASR, te są pełną 2 letnią gwarancją.

skrzynia biegów sterowana joystickiem, duże pr.le-

dla

stronne kabiny z kompie-

stępne

Przygotowaliśmy

Pań st wa

ceny.

nowe przy-

\V naszej ofercie mamy
również korzystne warunki finansowania.

@
Mercedes-Benz
PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

ElJROTRlJCK - 83-010 Stra'\zyn k. Gdań„ka. ul. Starogardzka 5
td. (058) M!2 Ot 48, (058) 682 20 37. 38
fd:'< (058) 682 Ol 4:!
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i Tczewski

Rodzina Sablewskich z Subków

a
Jeszcze w lutym tego roku jeden z domów w Subkowach mógł się w każdej chwili zawalić. Mieszkała w nim siedmioosobowa rodzina. Dzięki pomocy ze strony wójta, proboszcza oraz mieszkańców udało. się odremontować część budynku.
Dach budynku oraz bocze ściany groziły zawaleiem. Zdania na temat przyczyny takiego stanu domu
były podzielone. Jednoznaczne jednak było, że budynek
zamieszkuje siedmioosobowa rodzina i trzeba było zapewnić jej bezpieczeństwo.
Najmłodsze z pięciorga dzieci ma 4 lata, najstarsze 14.
Jedno z dzieci choruje na astmę oskrzelową, natomiast
dziewczynka ma wrodzoną
wadę serca. Rodzicom bra kuje pieniędzy na lekarstwa
i codzienne zakupy.
Jestem
zadłużona
w sklepie - mówi Bożena Sa blewska. - Jeden dług spła
cam, a kolejny zaciągam.
Teraz problemem dla rodziców jest ubezpieczenie
dzieci w szkole i brak pienię
.zy na zakup wszystkich niezbędnych podręczników do
nauki.
- Otrzymuję pomoc finansową

z opieki

społecznej,

ale, niestety, pieniędzy nadal brakuje - mówi Sablewska. - Na książki dla córki do
drugiej klasy wydałam 180
złotych, a za co kupić podręczniki dla pozostałych
dzieci, tego nie wiem.
Swoją pomocą bez przerwy służą sąsiedzi.
- Państwo Malmurowie
kupili dla moich dzieci ze-

szyty i przybory szkolne mówi gospodyni. - Magda
Malmur jest dla mnie jak
matka. To osoba, z którą
można o wszystkim porozmawiać, zwierzyć się ze swoich problemów, ona nigdy nie
odmawia pomocy.
Bożena Sablewska kuruje
dzieci domowymi sposobami. Drobne przeziębienia leczone są naparem z czarnego
bzu, przygotowanym przez
matkę. Całą rodzinę utrzymuje mąż. Jest to jednak za
mało,. aby wyżywić, wysłać
dzieci do szkoły; opłacić rachunki. Starają się jak mogą.
- Chowałam kaczki, jednak pies zagryzł mi siedem
z dziewięciu - mówi nasza
rozmówczyni. - N a biednego
spadają chyba wszystkie nieszczęścia .
Na remont domu nie mieli pieniędzy. Bożena Sablewska jest zadłużona nie tylko
w sklepie, brakuje pieniędzy
na opał. Na szczęście pieczywo otrzymuje za darmo, gdyż
jej mąż pracuje w piekarni.
Rodzina Sablewskich znajduje się na liście osób, którym przysługuje pomoc społeczna.

- Otrzymujemy pomoc
z gminy; za co jesteśmy bardzo wdzięczni - powiedziała
ffDziennikowi" gospodyni.
Obecnie dzieci państwa
Sablewskich jedzą w szkole
obiady opłacone przez po-

Ania i Paulina Sablewskie
nym domem.
moc

społeczną.

jedzą

- MoJe dzieci
chleb z keczupem,

nie są wybredne
- mówi Sablewska. - Czasami usmażę im jajka.
Niestety, rodzina na remont domu nie miała pienię
dzy. Jak twierdzi gospodyni,
drobne remonty były wcześniej przeprowadzane w ra-

Dzieci pani Bożeny nie są wybredne w jedzeniu. Na zdjęciu Ania SabJewska.
Fot. Andrzej

Połomski

bawią się

przed remontowaFot Andrzej

Połomski

mach możliwości finansowych rodziny.
- Po wichurze dom był
w strasznym stanie - mówi
Sablewska. - Belki podtrzymywały sufit i futrynę drzwi.
Kiedy wiał silniejszy wiatr,
matka z dziećmi uciekała do
rodziny Męża nigdy, w nocy
nie było, ze względu na pracę. Jeśli budynek zawaliłby
się, nie wiadomo, co stałoby
się z rodziną Sablewskich.
Na szczęście mieszkańcy nie
pozostali obojętni. Dużą pomocą służy Zdzisław Makowski, wójt gminy Subkowy.
Zaopatrzył rodzinę w niezbędne materiały budowlane, również ks. Feliks Kamecki, proboszcz miejscowej
parafii, zaoferował materiały
budowlane, a także zeszyty
oraz inne rzeczy dla dzieci.
Przy remoncie nieoceniony okazał się brat pani Boże
ny. Teraz największą bolącz
ką subkowskiej rodziny jest
brak materiałów na dach.
- Może ktoś będzie rozbierał dach lub ma niepotrzebne materiały; które będzie
można wykorzystać przy za kładaniu dachu - mówi Sa blewska. - Byłaby to dla nas
ogromna pomoc.
Bożena Sablewska jest
osobą, która bardzo troszczy
się o bezpieczeństwo swojej
rodziny. Jak każda matka,
pragnie dla niej wszystkiego
co najlepsze. Uczy swoje

Jeszcze w lutym tego roku tak wyglądał dom rodziny Sablewskich. Na zdjęciu pani Bożena.
Fot Andrzej

dzieci, aby starsze rodzeń
stwo opiekowało się młod
szym bratem czy siostrą, aby
wspólnie pracowali, wzajemnie sobie pomagali. Sama tak
została wychowana i nie wyobraża sobie, że w jej domu
mogłoby być inaczej. Jak nam
powiedziała, czasami

nie

śpi

nocami,

zastanawia się, skąd wziąć
na remont dachu,
na książki dla dzieci.
- Żadnej pracy się nie boję - mówi Sablewska. - Teraz
wychowuję czteroletniego
synka, ale jak tylko pójdzie·
do zerówki, postaram się
o zatrudnienie. Wysłanie
dziecka do przedszkola, niestety; również wiąże się
z kosztami.
Najstarszy syn Przemek
pomaga sąsiadom w pracach
polowych, wie, że w ten sposób musi pomóc rodzinie.
pieniądze

Połomski

- Moje dzieci rozumieją, że
nie mamy pieniędzy - mówi
matka. - Zawsze jednak staram się, aby starczyło im na .
lizaka, lody czy cukierki.
Matka jest dumna ze swoich dzieci, które są bardzo
wyrozumiałe, w życiu kierują
się głównie miłością do rodziców i rodzeństwa.
- Chcę, aby moje pociechy
dobrze się uczyły, aby miały
lepszą przyszłość - mówi pa ni Bożena. - Szymon gra
w piłkę, to jego cel w życiu.
Jeździ na zgrupowania, treningi, dzięki sponsorowi
mógł wyjechać w czasie wakacji na obóz sportowy do
Ustki. Być może ze sportem
zwiąże później swoją przyszłość, cały czas musi jednak
pamiętać, że jeśli nie będzie
się uczył, z piłki będzie mu siał zrezygnować.

Anna Szramka

1·
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Tczewski
długie

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

Samotny lat 48,167 cm,
budowy ciała, spod
zr;iku Wag1. Poznam kobietę
spokoJ1ą domatorkę, która
myśli o ułożeniu życia na dalsze lata, szczerą i wyrozumiałą, nie szukającą przygód, któ·
ra ceni wartości rodzinne. Pragnę być z kimś na dobre i z!e.
Foto mile widziane. Jurek.
sygn. 1182
średr1ej

stwo. Poznam milą i uuciwą
panią, może być z dzieckiem.
Foto mile widziane - do zwrotu.
sygn. 1188
Atrakcyjna 19-latka o dłu
gich, ciemnych włosach, śred
niego wzrostu, z poczuciem
humoru, bez nałogów i zobowiązań, lubiąca dobrą muzykę, spacery i dyskoteki, pozna
chłopaka ceniącego wierność

Ponoć

przystojny lat 26,
176 c~. spod zraku Byka,
uprawiający kulturystykę, spokojny, tolerancyJny lecz bardzc
samot, y Szukam kobiety
umiweJ I wyrozwmłeJ, która
ceni wartości rodzirne oraz
potrafi kochać I pragnie być
kochaną. Przebywam w miejscu odosobnienia, porieważ
by1em r,euaowy wobec urzę
dt. skarbowego. sygn. 1183
Mar, na il'l1ę Heniek, lat
47, kawaler, • 7C CIT' wz·ostt.,
oczy niebieskie, włosy oernne,
bardzo spokojnv. Lubię pod16·
żować słuchać dobreJ 'luzyk1.
Poznam panią, która rra dośc
sariotnośn, rie szuka przygód tylko stałego związku
Foio mile widZane, do zwrotu.
sygn. 1184

i szczerość. Wiek 20-24 lata,
brz nałogów I zobowiązań,
najchętniej z wykształceniem
srednim I z okolic TróJmiasta.
ZK wykluczeni
sygn. 1189
Mam na imię Leszek,
mam 30 lat, jestem kawalerem bez nałogów, katolikiem.
Mall' l68 er, wzrost~. jestem
szczupły Od -:ilkt. lat Jestem
na renoe spowodowaną wypadkiem. 'v1oja wada jest niew•doczna. Clice poznać panią,
moze być też rerC'stka, nie
szukającą przyqórl. Pani moze
mieć dziecko.
sygn. 1190

!

Mar 37 lat, 164 crn
wz·os·u, Jestem n ebrzydka,
•ozwiedz1ora z winy męża,
dwoje dzieci szkoła średnia.
Poznam pana, który potrafi
mrie przekonać, że nie ws?:y(cy -eżczvżr1 są źli. Panowie
, ZK wyk Utzeni. sygn. 1185
Jes•em kawalerem bez zo·
lat 34, 175 crn
wzrostu, 5pod zraku Ryby. Pozram mlą parią w wieku co
40 lat, bez '1atogów, która powazr1e rnyś: o przyszłości
1 którd r1 zaufa mimo, ze
przebywam w ZK. Mile widziane zdjęcie. Odpiszę na każdy
list.
sygn. 1186
bowiązan,

19-latka poszukuje chło
paka w wieku 18-25 lat. Poszukuję swej drugiej polowy,
więc jeśli jesteś samo:ny - na·
pisz. Odpiszę na każdy list.
Numer telefonu ułatwi kon·
takt. Nie pisz, jeśli jesteś z ZK.
sygn. 1187
Jestem wysokim kawalerem po aterdziestce, bez na·
logów i zobowiązań, katoli·
kiem o spokojnym charakterze. Mieszkam na wsi i prowadzę średniej wielkości w pełni
zmechanizowane gospodar-

spacery. Kocham zwiedobrze gotuję, jestem
uczciwy i szczery. Nie szukam
przygód, tylko stałego związ
ku. Poznam panią w wieku
20-35 lat. Pani może być
z dzieckiem. Mile widziane
rzęta,

Jesteś chłopakiem w wieku do 30 lat, z poauc1ell' hum'.lru, uczciwym, odpowiedzialnym i szukającym przyjaź
n • rapisz więc do 26-letniej
parny, bruretk, o ciem1ych
oczach, wz·ośc e 168 cm,
z wymyrri wyksra•ccnieri. Jesterri osobą towarzyską, wesotą, wrc>żl1wą czułą.

sygn. 1191
C ek~we iestem czy aby
panie które szukaią księcia
z baJki, są późr ,ej bardz
szczęśliwe. Czy me żałują tego
1 dopiero wtedy szukają przeoętr,ego. Odpow1err 1a każdy
list Wysoki, 46 lat, nie palę,
nie piję. Proszę o foto całej sylwetk: gwarantuję dyskrecję
i zwrot.
sygn. 1192

Mam na imię Krzysiek, 24
lata, jestem wysokim (190 cm)
i szczupłym kawalerem bez zo.
bowiązań. Kocham piękro
otaczającego świata. Lubię

domowe zacisze. Interesuję się
muzyką, filmerr, sportem, lubię pójść do kina oraz wiele,
wiele innych rzeczy. Jeśli jesteś
kobietą w wieku 24-28 lat,
napisz. Pani może być z dzieckiem.
sygn. 1193
Mam 30 lat, 175 cm
wzrostu, piwne oczy, włosy
ciemnoblond.
Ukończyłem
Technikum Gastronomiczne,
lubię dobrą książkę, muzykę,

Para

młoda

--1

z Gniewa

zdjęcie. Koziorożec.

sygn. 1194
Wolna, finansowo i mieszkaniowo niezależna, po 60.,
(160/59), o milej aparycji, zadbana, tolerancyjna. Cenię
wartości intelektualne, odpowiedzialność i pogodne usposobienie. Nawiążę kontakt
z panem o zbliżonych cechach
charakteru, bez nałogów i zobowiązań, w stosownym wieku. Proszę tylko o poważne
oferty. Kinga.
sygn. 1195
Re1eista li grupy, spokojny, 36/176, spod znaku Ryby.
Lubię dobrą muzykę rozrywkową, film, krzyżówki i długie
spacery. Poznam dziewczynę
milą, z poczuciem humoru
w wieku 32 40 lat. która poważnie myśli o założeniu rodz1rry.
sygn. 1196
Kato 1k, 48 letr1 mtyr,
mlone oczy, śrerlrn wzrost,
trochę nresm1a'y, uCZUCIOWY,
z humo·em. Lub ę Z1eler
1 zwierzęta (rieKtore). Po' adam dari z ogroderr, lecz ,rdl<
pani z Którą przezywałbym 'd·
dość I która pomogłaby "l,
dźwigać parasol w crll'ur1e
dni zyc1a. Parną w•aż wą,
z poczuciem humoru, dz•ec~o
;dziec) mile widziane.
sygn. 1197
Kawa1er lat 30, 185 cm
wzrostL, b1ondyr, wvspc10
wary, bez zooow1ązań Po-znarr panią, moze być z dz·ec
kiem, która Jest w stanie uw1e
rzyć, że w ZK są tez ludzie
którzy potrafią kochać. W ZK
przebywać będę do 2001 '
Kochajcie a będziecie kocr a·
ne. Blondyn.
sygn. 1198
Jes'f'm 22-letrim zc,d,akalrym WodniK1em, b•uneter"
o piwnych ouach i 172 cm
wzrostu, obecnie przebywam
w ZK. Pragnę poznać wartościową kobietę wwieku 20-45
lat, szczerą, umiwą, tolerancyjną, wierną przyjaciółkę na
dobre I zie chwile, która zaakceptuje moją obecną sytuację.
Na listy z foto odpowiem
w pierwszej kolejności. Marek.
sygn. 1199
Samotny kawaler, 32 lata,
zawodowe.
Spokojny, uaciwy, trochę domator, z dobrym serce, lubiący
dzieci, bez nałogów i zobowią
zań
pozna sympatyczną
dziewczynę lub panią z dziec·
kiem, w wieku 20-35 lat, kto·
ra pragnie prawdziwej przyjaź·
ni. Foto mile widziane.
sygn. 1200

On ma 67 lat, ona 52.
Oboje nigdy nie byli zamężni. Poznali się dwa
lata temu w Domu Pomocy Społecznej
w Gniewie. W minioną
sobotę Elżbieta Szarmach i Edmund Szkodowski wzięli ślub.
Edmund Szkodowski pochodzi z Tymawy, gm. Gniew,
jego małżonka z Tczewa.
Przez całe życie pracowali
zawodowo.
- Bylem traktorzystą 1 nie
był to łatwy kawałek chleba
- wspomina pan młody - Żo
na pracowała w tczewskiej
Spółdzielni Inwalidów Wisła.

Praca

pochłaniała

ich caNigdy nie zdecydowali się na małżeństwo.
Nie mają dzieci. Poznali się
w Domu Pomocy Społecznej
i coś ich do siebie zbliżyło,
znaleźli swoje bratnie dusze.
Zrozumieli, że to właśnie ta
osoba, na którą czekali
ły wolny czas.

przez

całe życie.

Wszystko zaczęło się od
wspólnych rozmów, wspomnień.

- W domu pomocy przebywam od trzech lat - mówi
pan Edmund. - Ela przyszła
do nas dwa lata temu. Tę
bardzo ważną dla naszego
życia

decyzję

podjęliśmy

w marcu tego roku.

Elżbieta

się

Szarmach i Edmund Szkodowski po wielu samotnych latach zdecydowali
na wspólne życi e.
Fot.Andrzej Połomski

W Domu Pomocy Spoto pierwsze wesele
w tym roku, chociaż wczełecznej

śniej również się zdarzały

Decyzja o ślubie nie należy
do najłatwiejszych, państwo
młodzi zdecyd,owali się jednak na wspólne życie bez
wahania. Rodziny państwa
młodych
chociaż

były

szczęśliwe,

na początku

nie kryły
zaskoczenia.
państwo młodzi

Teraz
planują

wspólne spacery
i zasłużony odpoczynek.

REKLAMA

list monerem

dwQ. .Dzien-

s.c.
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rodziny pań
stwa młodych. Wszyscy
pomagali w przygotowaniu
wesela.
- Bardzo wiele pracy
w przygotowanie naszego
święta włożyła moja siostrzenica Marzena - mówi
nowożeniec. - Jesteśmy
wdzięczni za okazaną pomoc naszym rodzinom.
Oboje
marzą
teraz
o
długim
wspólnym
i szczęśliwym życiu, czego
im również życzymy.

Anna Szramka

dzoną chwilą.

-- - - - - - -

art.

BHP

i OBUWIE ROBOCZE~ ~
ART. SPAWALNICZE
'\\\~"' - ART. BHP i P/POżAROWE
" ' ~~ ·
- CHEMIA GOSPODARCZA L..-

83-; 1 O TCZEW, ul.
tel. (058)

Nasz synek skończyf już pól roku, jest zdrowym i pogodnym dzieckiem. Zajmunim osobiście i wszyscy mówią, że robię to bardzo dobrze. Natomiast moi
rodzice twierdzą, ze powinnam wrócić do pracy, bo v,,ypadam z obiegu. Argumentem koronnym jest to, że nie po to oni finansowali moje drogie studia, abym teraz
bawHa się w pieluchy. W tym dzielnie sekunduje im mój mąż. Wobec takiego natarcia nie wiem co robić, tym bardziej, że nawet fakt karmienia dziecka piersią Jest
zoywany lekceważącym uśmiechem. A ja, gdzieś w środku czuję, że me powinnam
teraz małego opuszczać, zbyt dobrze pamiętam swoje własne dzieciństwo z rodzicami zajętymi swoją karierą. Dyskusja rodzinna odbywa się jednak nad moJą gło
wą i już w zasadzie stoję przed alternatywą: babcia albo niania.
zdrugiej jednak strony - pociąga mnie atrakcyjność powrotu do pracy, więc
pzostaje mi tylko wybór: moja mama, ąlbo jakaś profesjonalna opiekunk_a.
Iga
Poza przedstawionym w liście wyborem jest jeszcze jedna możliwość -przeciwstawić się rodzinie, uświadamiając jeJ, że to Pani ma najważnieszy w tej ~prawie
g!os. Tak mate dziecko powinno być z matką. Jest to okres silnego rozwoju eriocjonalnego, okres trwałych „wdruków" Kto ma ich dokonać? Obca kobieta, a nawet babcia? To przecież one wówczas „wdrukują się", a nie Pani, matka. W rozmowie z rodzicami proszę powiedzieć o swoich odczuciach związanycn ze swoim
.,.,łasnym dzieciństwem, a z mężem będzie pani sama wiedziała jak rozmawiać
podpowie miłość.
Krystyna Holly

Oboje marzą o wycieczkach, chcieliby zwiedzić
miasta w Polsce. Za granicę jednak nie chcieliby
wyjeżdżać.
Jak mow1ą,
wszędzie będzie dobrze,
jeśli tylko będą razem. Mają w sobie oparcie, cieszą
się każdą wspólnie spę

uroczystości ślubnej

HURTOWNIA

1
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532-07-22, 0604 96-42-30, 0606 89-3;-~'

Supeł

Babcia cz niania?

ności

W

uczestniczyły

--

wykształcenie

Jeżeli chcesz nawiązał kontakt z wybraną osobq, napisz do niej, oznacz
jej sygnatury, dołącz czystq kopertę oraz znaczek i wyślij do nas (Serca
nilc Bałtycki', Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk).

- W wolnych chwilach
bardzo lubię wykonywać
makatki - mówi pani Elż
bieta. - Zajęcie tego typu
sprawia mi wiele przyjem-

R-10718/A/1258

25% rabatu

mieszkańcom Gminy Tczew na stolarkę
oferuje

PCV

PR O DUCENT

ję się

=.~=-:. @

w I~ r~(JI:.~ ~I
rok

Rabaty n a

założenia

1974

stolarkę

ALU, rolety
markizy i żaluzje
oraz bramy garażowe

zewnętrzne,

do uzgodnienia w filii firmy

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

zewnętrzna

2

- 1 m od 220

124,50 zl/1
80,00 zl/1
39,00 zł/I
104,00 zł/kgs
53,00 zł/kg
2ó,35 zł/I
540 zl/t

zł

Doradztwo techniczne, pomiar,
transport GRATIS!

PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH
OTÓWKOWYCH DODATKOWE UPUSTY!

83-130 Pelplin, ul. Mickiewicza 50
tel. (058) 5361619, kom. 0606787471
R-1~48.l1Ail2:1R

piątek

6 październ!ka 2000 r.

Nie przegap
APTEKA do godz. 22 dyżur pełni
· Apteka Gniewska, na os. Witosa, tel
535-28-38

komedią

POGOTOWIE RATUNKOWE. .
7 Ma~Ća 10, tel. 535-26-99 łub 999
P0LIOA ul. Kościuszki 2, tel. 535-22
07
OCHOTNICZA STRAż POŻARNA ul.
Kośduszki 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
URZĘDY, Urząd Miasta i Gminy, pl.
Grunwaldzki 1 tel. 535-22·56 pon.·pt '
730-15.30; Urząd Stanu Cywilnego, ,
pl. Grunwaldzki 1 tel. 535-22·56 w
23 pon.-pt. 7.30-1:i
WYSTAWY Zamek, pl. Zamkowy 2
tel. 535-25-37 wt-sob. 9-17
0SRODKI KULTURY Centrum Kultury
Zamek, pl. Zamkowy 2, tel. 535-25-3
pon.-pt. 10-18, sob. 10-12
INF. PKS ul. Kopernika 535-23-26

·:

11 ILII!;
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APTEKA apteka „ Pod Lwem' ul.
Wybickiego 2 tel. 536-12-39
apteka „Pod Orłem" ul. Mestwina 1
tel. 536-15-44
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. WybKkiego 14, tel. 536-12-14 lub 999
POLIOA ul. Wybickiego 2a, tel. 536·
17-02

OCHOTNICZA STRAż POŻARNA ul.
Sambora, tel. 536-19-98 ·
Gminy i Miasta, pl
Grunwaldzki 4, tel. 536-12·61 wt,
czw., pt. 7.40-15, pon., śr. 7.40-16,
I sob. m-ca 7.40-13
, WYSTAWY Muzeum Diecezjalne, ul.
bp. Dominika 11, 536-12-21, wt.-sob.
11-16
OŚRODKI KULTURY Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji pl
Grunwaldzki 2, tel. 536-14-S4 pon.•
pt. 8-15
URZĘDY Urząd

od 6.10 do 12.10 dyżur pełni
Kopernik, ul. Kopernika 1 tel 531-2630

POGOTOWIA RATUNKOWE
ul. Wojska Polskiego S,
tel. 531-32-55 lub 999
SZPITALE Miejski, ul. 30 Stycznia 57, tel
531-10-46; Chorób Wewnętrznych, ul.
Paderewskiego 11, tel. 531-02-16; Kolejowy,
ul.1 Maja 15 tel. 531 37-13
P0UOA Komenda Powiatowa ul. Kasprowiaa 2, tel. 531-13-00; Komisariat
Policji Suchostrzygi, ul, Żwirki 50,
tel.532-63-70;
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 531-12
29
STRA2 POżARNA ul. Lecha 11, tel. 53'
35-46, 998
STRA1. MIEJSKA ul. Piłsudskiego 1, tel.
531-39-61
USŁUGI POGRZEBOWE ul. Rokicka S, tel
531-62-90; ut. 30 Stycznia 51, tel. 531
70-62
URZĘDY 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.Jfax 531-29-26; Urząd
Skarbowy, ul. Gdańska
tel. 531-25-29;
Urząd Stanu Cywllnego,
ul. Rutkowskiego tel. 531-31-21
WYSTAWY Muzeum Wisły,
ul. 30 Styczniii 4, tel. 531-07-0,

BIURO
NAPRAW TELEFONÓW
ul. Obr. Westerplatte 1,
tel. 531-12"21; 914
KLUB FEDERACJI

KONSUMENTÓW,

ul. J. Dąbrowskiego 20A, wkaidy czwar"
tekwgodt.16-17
INF. PKP ul. Pomorska 18,
tel. 531-55-22
INF. PKS al. Zwycięstwa 13,
tel. 531-47-52
OŚRODKI KULTURY

Tczewskie Centrum Kultury,
ul. Kołłątaja 9, tel. 531-07-07· Osiedlo
wy Klub Kultury, ul żwirki 49, tel. 531
05-81,
Osiedlowy Dom Kultury, al. Zwyciestwa
6, tel. 531-48-38

li

Październikowe

W wolnych

seanse

Dyskusyjny Klub Filmowy Sugestia, działający w Tczewskim
Centrum Kultury przy ul. Kołłątaja 9, zaprasza w październiku
na co czwartkowe projekcje.

chwilach
■

Tczewskie Centrum Kultury w dalszym ciągu czeka na
dzieci i młodzież chcące
uczestniczyć w różnorodnych
kołach zainteresowań.

W ofercie TCK nie brakuje
zajęć plastycznych, muzycz- ..,1
nych i teatralnych.
Prowadzona będzie m.in.
szkółka keyboardowa - na uka gry na instrumentach
klawiszowych - zajęcia odbywać się będą indywidualnie,
a poprowadzi je wykwalifikowany instruktor. Osoby
chętne mogą także zapisać

na zajęcia w ramach
gitarowej oraz perkusyjnej. Zarówno w jednej, jak
i drugiej warsztaty prawa dzone będą w niedużych
grupkach, a w przypadku
pierwszej będą dwie grupy
zajęciowe: dla początkujących i zaawansowanych.
Dla młodszych dzieci, w wieku przedszkolnym i szkolnym, TCK proponuje szkółkę
plastyczną. Dla młodzieży
organizowane są warsztaty
teatralne. Jest to szansa dla
każdego miłośnika teatru~
Swoją działalność rozpocznie
również szkoła tańca towarzyskiego, która proponuje
zajęcia w grupie dla dzieci od
lat 7, grupie tańca współcze
snego, dla dzieci i młodzieży
oraz kurs tańca dla dorosłych. Dla dzieci do lat 6 jest
propozycją baletowej grupy
się

szkółki

Emisja filmu pt. ,,Ostra jazda" dzisiaj oraz w najbliższy
weekend o godz. 17 .45 w tczewskim kinie Wisła przy ul.
J. Dąbrowskiego 11. Bilety w cenie 1Ozł (ulgowy) i 12
(normalny) do nabycia w kasie przed projekcją.
Fot. Materiały promocyJne

aszym Czytelnikom,
którzy nie mają jeszcze
sprecyzowanych planów na
dzisiejsze popołudnie, proponujemy wybrać się do
tczewskiego kina Wisła.
Widzom na pewno wiele radości sprawi komedia pt.
,,Ostra jazda" Film porównywany jest z „American Pie sprawa dowcipna". Bohaterem „Ostrej jazdy" jest student nowojorskiego uniwersytetu (Meyer), mający narzeczoną (Blanchard) w odległym o 1800 mil Austin.
Pewnego wieczoru, niesłusz
nie i bezpodstawnie podejrzewając swoją dziewczynę

o niewierność, sam zdradza
ją z urodziwą koleżanką
z uczelni (Smart). Ich nocne
igraszki zostają zarejestrowane na taśmie wideo. Kaseta z ich zapisem pomyłkowo
wysłana zostaje pod adresem narzeczonej. Pechowy
i zrozpaczony student wyrusza z trzema koleżankami do
Teksasu, aby przybyć tam

nadejściem

kompro-

mitującej przesyłki.
Kolejną naszą propozycją

jest również komedia z Jimem Carreyem w roli głów
nej, a właściwie dwoma Jimami Carreyami. Pierwszy
z nich jest dobrodusznym
policjantem z Rhode Island,
imieniem Charlie, przykład
nym obywatelem i ofiarnym
ojcem wychowującym trójkę
nastoletnich synów poczę
tych przez jego eksżonę
z karłowatym, czarnoskórym
szoferem. Niestety; Charlie
cierpi na rozdwojenie jaźni jego alter ego imieniem
Hank to z kolei osobnik wulgarny; agresywny pijak i seksualny wyuzdaniec. Problem
pojawia się, gdy zarówno
Charlie, jak i Hank zakochują się w tej samej kobiecie
i rozpoczynają szaleńczą rywalizację o jej względy Film
pt. ,,Ja.Irena i ja" wyświetlo
ny zostanie jeszcze tylko dzisiaj i podczas najbliższego
weekendu o godz. 17.45

~

,..,,,
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■ ,,Utalentowanego Pana Ripley" będziemy mogli obejrzeć już
w najbliższy czwartek, 12 bm. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. Młody człowiek, który marzył o beztroskim życiu
w słonecznej Italii, na prośbę armatora amerykańskiego ma
sprowadzić z Włoch jego nieposłusznego syna Dicka. Ripley;
zamiast wywiązać się z zadania, robi wszystko, aby jak Dick
wieść życie playboya. W filmie grają: Matt Damon, Gwyneth
Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett, Jack Davenport.
■ Kolejną propozycją DKF jest film obyczajowy pt. ,,Wbrew
regułom". To opowieść o chłopcu, który wychował się w sierocińcu, pod opieką pracującego tam lekarza. Bohater zbliża się
do pełnoletności, opuszcza swój zakład, przyłącza się do pary
młodych ludzi z \V}'Ższych sfer. Szybko przekonuje się, że jego
wyobrażenia o życiu były nazbyt uproszczone. W filmie grają:
Tobey Maguire, Charlize Theron, Paul Rudd, Michael Caine,
Jane Alexander.
■ Ostatnią październikową projekcją w Dyskusyjnym Klubie
Filmowym będzie włoski film pt. ,,1900: Człowiek legenda". Inżynier pływający na parowcu pomiędzy Ameryką i Europą
znajduje noworodka w skrzyni fortepianu. Statek staje się jego
domem, a pasażerowie jedynymi ludźmi, jakich spotyka. Okazuje się, że jest cudownym dzieckiem, pianistycznym geniuszem. Przez lata ludzie przemierzają tysiące kilometrów tylko
po to, aby usłyszeć jego magiczną grę .

(mm)

(mm)
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wyświetlone zostaną w kolejne czwartki miew sali widowiskowej TCK przy ul. Kołłątaja 9.
Bilety w cenie 6 zł będzie można nabyć przed emisją.
Projekcja „ Utalentowanego pana Ripley" już w najFot.Materialy promocyjne
bliższy czwartek.

Filmy

siąca,

~ f!fJil1_
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Dla naszych Czytelników mamy dzisiaj podwójne zaproszenie na film pt.
~ Ostra jazda". Bilet czeka na tego, kto pierwszy zgłosi się do naszej re•
dakcji, mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 17, z aktualnym egzemplarzem „Dziennika Bałtyckiego~ Film wyświetlony zostanie dzisiaj o godz.
17.45, w tczewskim kinie Wisła przy ul. J. Dąbrowskiego 11

(mrn)

KINA'"'~kala ocen wg Jarosława Zalesińsktego **** zobaa konieanie

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

Film „Człowiek legenda" będzie wyświetlany w ostatni
fot. Materiały promocyjne
czwartek październi~a.

pójśt

"""

moźna obejrzeć * na-własną odpowiedzialnośt

Ja. Irena i ja **
Ostra jazda ***
Męska gra*"'

l2

17.45

12 zł n., 10 'ił u

19.30

12 zin:; 10złu

zł

■

n., 10 zł u

15.30

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

0~

nieczynne

Prymas. Trzy lata z tysiąca***
Eldorado**
Gruby i chudszy

Polska (1 5 lat)
USA (15 lat)
USA (12 lat)

8.45, 14.15, 18.31
10.45

12 zł n. 10 zł u.

16. 15, 20.30

12 21

Uwikłany

USA (15 lat)
USA (15 lat)

16.30, 20.15

12 zł
12 zł

Ostra jazda***

18.30

■

Osiedlowy Dom Kultury

„Śródmieście" działający przy
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Tczewie przy al. Zwycię
stwa 6 także zaprasza osoby
chętne do udziału w organizowanych zajęciach.
Dla miłośników plastyki organizatorzy proponują sekcję
plastyczną. Osoby dorosłe
będą mogły pograć w szachy
Szkółka szachowa będzie
przeznaczona także dla dzieci. Organizatorzy nie zapomnieli również o miłośni
kach aktywnego spędzania
wolnego cŻasu. Dla pań i panów mają propozycję aerobiku. W domu kultury prowadzona będzie także szkółka
gitarowa I i II stopnia. .
Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nume-

rem telefonu 531-48- 38.
(mm)

Prymas: trzy lata z tysiąca ** *
USA (15 lat)
USA (15 lat)
USA (15 lat)

dziecięcej.

Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać się do sekretariatu
placówki przy ul. Kollątaja 9,
tel. 531-07-07, 531-04-64.

12 zł n. l Ozł u.

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

c&
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Miłośnicy

..

Pasierba

PELPLIN. W Liceum Ogólnokształcącym
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Wiadomości wędkarskie
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rozpoczęły się

przygotowania do szóstej edycji Pomorskiego Konkursu
Poetyckiego im. ks. Janusza Stanisława Pasierba. Chociaż
przesłuchania recytatorów odbędą się dopiero 17 lutego
2001 roku, uczestnicy już teraz mogą zgłaszać swój
udział.Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja kultury żywego słowa i inspirowanie twórczości młodych lu" dzi, ale nade wszystko przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i uczonego, Europejczyka i Pomorzanina.
Imprezę przygotowują tradycyjnie nauczyciele i uczniowie pelplińskiego LO. Oprócz recytacji, przesłuchania
przeprowadzone zostaną w trzech dodatkowych kategoriach: programy słowno-muzyczne, juwenilia poetyckie
oraz esej interpretacyjny; który powinien być związany
z twórczością poetycką, prozatorską lub naukową ks. Pasierba. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy konkursu
przygotowują do recytacji dwa wiersze lub utwór poetycki i fragment prozy kapłana-poety. Czas trwania recytacji
nie może przekraczać 5 minut.
W przypadku programów poetycko-muzycznych, każda
z uczestniczących w tej kategorii szkól przygotowuje tylko jeden występ. Zespól wykonawców może liczyć maksymalnie 6-8 osób. Organizatorzy stawiają warunek, aby
program składał się wyłącznie z tekstów autorstwa ks.
Pasierba.
W grupie juweniliów poetyckich i eseju interpretacyjnego, oprócz uczniów szkół średnich. organizatorzy zdecydowali się umożliwić udział również studentom i słucha
czom szkól policealnych.
Patronat medialny nad imprezą sprawować będzie
,,Dziennik Bałtycki".
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać
w terminie do 20 stycznia 2001 roku pod adresem: Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Janusza St. Pasierba, ul.
Sambora 5, 83- 130 Pelplin.
(ang)

li Przygarnij psa
TCZEW. W azylu można wybrać któregoś z czworonogów
czekającego na nowego wła
ściciela. W placówce przebywają psy różnych ras, które
najczęściej zostały podrzucone do azylu lub też znaleziono
je na ulicy. Czasem musiały
przejść intensywne leczenie,
bo ich poprzedni właściciel
dotkliwie je pobił.
- Trafiają do nas zwierzęta zagłodzone, pobite, zaniedbane mówi Dona ta Kuligowska,
kierownik Azylu dla Bezdom- Donata Kuligowska
nych Zwierząt. - Właściciele
Fot.Andrzej Polomslu
nierzadko obchodzą się bardzo
brutalnie ze swoimi pupilami. Wszystkim psom staramy
się pomóc.
Podopieczni azylu przebywają pod czujną opieką weterynarza, który wszystkie czworonogi poddał potrzebnym
szczepieniom.
Biorąc pod opiekę psa ze schroniska, musimy jedynie
uiścić 45 zł, zaś za szczeniaki zapłacimy 10 zł. Pieniądze
te pozwolą pokryć koszt szczepień.
Jeżeli któryś z naszych Czytelników zdecyduje się przygarnąć psa, może zgłosić się w godz. 11 - 16 do Azylu dla
Bezdomnych Zwierząt. Placówka mieści się przy ul. Malinowskiej.
(oke)

li Na wystawę
TCZEW. W galerii Tczewskiego Centrum Kultury przy
ul. Kołłątaja 9 można podziwiać wystawę prac Barbary
Motyl-Tecław z Tczewa i Jerzego Jakusza z Turza. Plastycy prezentują na ekspozycji barwne akwarele, rysunki
i obrazy olejne. Ekspozycja czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 17. Wystawa czynna będzie do 22 października. Wstęp wolny.
(mm)

Informacje Kola Polskiego
go Tczew - Miasto
■

1 października odbyła
czwarta, ostatnia tura
zawodów ligi okręgowej,
na rzece Tyna w miejscowości Raczki.
się

Wyniki:
Po czterech turach dru żyna Tczew - Miasto II
zdobyła pierwsze miejsce.
Zespół wystąpił w skła dzie: Rafał Muller, Andrzej
Styrbicki i Janusz Szramka. Drużyna Tczew - Miasto I (Zbigniew Blockhaus,
Zbigniew Smok, Maciej
Cesarz) zajęła trzecie
miejsce. Pierwsze miejsce
wśród kobiet, po czterech
turach, zajęła Kamila Justa, drugie - Agnieszka Jelonek. Obie z klubu Tczew
- Miasto. W kategorii juniorów zwyciężyła druży
na Tczew - Miasto w skła
dzie: Tomasz N owak i Piotr
Kordek.
■ Na 7 października zaplanowano III Spiningowe
Grand Prix Koła. Miejsce

System do Multi i Dużego Lotka - 58 zł.
tel. 060 8 16 76 36
Biuro informacyjne

,,Multi•
Jelenia Góra
ul. Groszowa 9
fax 075 78 12 007

zawodów to Wisła - Stemblewo.
■ 15 października odbędzie
się
spmmgowe
Grand Prix. Miejsce rywalizacji to Motława - Wiśli
na. Będzie to ostatnia tura
spiningistów; po której wyłoni się 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 węd
karskiego. Zaplanowano
również wycieczkę. Jak co
roku, będzie smaczna grochówka dla wszystkich
wędkarzy i wspólne pieczenie kiełbasek. Następ
ne zawody odbędą- się na
lodzie. O dokładnej dacie
powiadomi zarząd klubu.
Michał Wojtuszkiewicz
kolo PZW Tczew - Miasto

Najlepsze w okręgu Tczew Miasto: Kamila Justa (z lewej) i Agnieszka Jelonek.
Fot. Andrzej

Połomski

Michał

Wojtuszkiewicz
Fot. Andrzej

Połomski

REKLAMA

{POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PRACY
NA STANOWISKO
Rafał

Muller, jeden ze
ligi okręgo-

"SPRZEDAWCA - KIEROWCA"

zwycięzców

wej•

Fot. Ze zbiorów PZW

IMlil•~D,lili.
Szczegółowych

WYMAGANIA:

informacji na teKoło Pol-

' mat imprez udziela

sldego Związku Wędkarskiego

'.Tczew Miasto przy ul. Gdańskiej
53, tel. 532-45-47, a także skle-:py wędkarskie na terenie Tcze:wa: przy ul. Jasińskiego (u Ma.riana Mocarskiego}, przy ul. Ja'. rzębinowej (u Jarosława Felczuka) oraz przy ul. J. Dąbrowskie
go {u Grzegorza Terczakowskiego). W tych trzech sklepach,

w kaidy piątek, można nabyć
, ,,Dziennik Bałtycki'.'., z aktualny. mi informacjami wędkarskimi.

REKLAMA

WYGRAJ RAZEM Z NAMI
•
W MULTI I DUZEGO LOTKA

Związku Wędkarskie

ogłaszaj się!

Wykształcenie:

- średnic lub zasadnicze

Umiejętności:

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- prawo jazdy kat. B, C i E

i Usposobienie:

- obowiązkowość,

aktywność, dyspozycyjność

i

'ff

j

l
l

Wiek:

- do 30 lat

ZAPEWNIAMY:

- dobre warunki pracy i uposażenia.
Zaintereso\-vanych prosimy o złożenie dokumentów
(życiorys, list motywacyjny, zdjęcie) do Działu Kadr
pod adres:

tl
I

l

COLMEC Sp. z o.o .
ul. Przemysłowa 5

83-121 RUDNO

i.

ł

Z-991/A/1036

PRACA

z dopiskiem na kopercie
"SPRZEDAWCA - KIEROWCA''.

---------------------R
--1-~6
-3-/M_2_2__

lo

piątek

6 października 2000 r.
POLONEZ Caro, 1994 r. ,
6000 zł, bordowy, stan bdb,
tel. (059)861-15-79

HANDLOWCÓW- kosmetyki Oriflame 691-10-83
KIEROWNIKA robót drogowych, oraz kierownika robót
sieci
sanitarnejz uprawnieniami, 058/53696-95
MECHANIKA samochodowego, elekromechanika samochodowego (elektronik),
058/563-19-40
SPRZEDAWCĘ

samochodów: Wymagania: min.
średnie wykształcenie, doświadczenie, uregulowany
stosunek do służby wojskowej, 058/563-19-40
SZWACZKI, prasowaczki,
z praktyką, Pruszcz Gd.
058/682-36-51 do 15.00
CHAŁUPNIKÓW zatrudni-

my do pracy. Zarobki do
6000. Dostarczamy towar
i odbiór. Materia! po otrzymaniu znaczka 7,20,-.
+:Jn" skrytka 20/C9 66Klbiegniew
CHAŁUPNIKÓW zatrudni-

my do pracy. Zarobki do
6000. Dostarczamy towar
i odbiór. Materia! po otrzymaniu znaczka 7,20,-.
,,Aston' Skrytka 20/C9 66520 Dobiegniew
DARMO samochody oreklamowane, 0-604/84-1124
JEŚLI chcesz zostać

projektantem obuwiazadzwoń 1 058/562-3451 8.00- 15.00 /SFB
„Neptun·, ul. Pomorska
5. Wymagania: zdolności manualne, kreatywność,

pomysłowość.

Gwarantujemy szkolenia, wyjazdy na targi
krajowe i zagraniczne.
COWNIKÓW, mężn, do pracy fizycznej
,.,,Ly pakowaniu w fabryce
słodyczy. Wymagany paszport krajów zachodnich
0602/57-77-26, 0605/8318-58
nn

ZEZWOLENIA· kontrakty
do RPA, Grecji, FinlandiiKanady. Biuro: 075/717-4037

SZUKAM PRACY

RENAULT Megane, 1,9
diesel, 1998, b i ały , sprowadzony, oclony, bogate wyposażenie , klimatyzacja,
33.000 zł, 058/588-49-71
VW Golf 1.6 benz., gaźnik
Pietbur 1B, stan dobry ·
150 zł, osłona filtra powietrza - 50 zł, głowica, nowe
zawory- 350 zł, tel.
0602/665-274 Gdańsk
VW Golf 1.6 benz., rozrusznik - 75 zł, kolektor ssący ·
50 zł , pompa wodna - 30 zł,
tel. 0602/665-274 Gdańsk
SZTAPLARKA spalinowa,
sprzedam, tel. 058/684-2181

DAEWOO Tico, gotówka,
058/561-39-14, 0602/31 ·
28-73
FIAT Cinquecento, 700 lub
900, gotówka, 058/561-3914, 0602/31-28-73
VW Golf, diesel, gotówka,
058/561-39-14, 0602/3128-73
0602/728-393 rozbite, osobowe, dostawcze- gotówka.

A.

AUDI coupe, 2100 benzyna, 83/ 92, cena 6.700 zt,
058/682-51-38
FIAT 125 p, po wypadku,
nadwozie rozbite, reszta
w bardzo dobrym stanie,
tel. 681-19-63
FORD Escort, 1,8 diesel,
1996, bogate wyposażenie,
058/588-31-57
OPEL Vectra, 2,0, STOi
(diesel), kombi, 1997, I wła
ściciel, w rozliczeniu może
być tańszy, 058/561-39-14,
0602/31-28-73
OPEL Vectra, kombi, biały,
2000 TOi, rok produkcji
1999, cena do uzgodnienia,
0601/641-247
OPEL Vectra A, 1,8, 92/ 93,
96.000 km 5-drzwiowy,
16.800 zł, 058/561-34-62

PEUGEOT 205, 91 r., 1.0
benz., czerwony, stan bdb,
8000 zł, tel. (058)531-39-50

OPONY'
nowe, używane

i bieżnikowane.
felgi, kołpa~i,
wulkanizacja.
komputerowe
wyważanie kót.
Łęgowo,

058/682-85-68
,,Tanix••

GOWIDLINO, 3000 mkw.,
budowlano- rekreacyjna,
położona nad jeziorem,
0601/683-764

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

KŁOBUCZNO działka budowlana, 058/686-73-52

A

0602/722-790

KOŚCIERZYNA wybudo-

powypadkowe
POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie,
(058)671-59-62, 0604/088964!

wanie-

pod

działka

Skorzewobudowlana,

058\686-73-52
ŁAPALICE

4 km od Kartuz,
1100 m kw, tel. 058/68108-19

POWYPADKOWY,

681-73-70

MIŁOBĄDZ-

(kolo Tczewa) działka budowlana
2381 m kw, uzbrojona,
piękna okolica, cena
28.000,- do uzgodnienia

POWYPADKOWY,

681-73-70

TCZEW, mieszkanie 4-pokojowe, 90,5 m kw, nowe
budownictwo, kuchnia zabudowana. Dwa wejścia
z
klatki
schodowej,
0601 /829-263, 0602/577726

zawieszenia.
Gdańsk

058/302-56-33,
Gdynia
058/664-50-40,
www .amortyzatory .com. pl

Tel.
kraj 94-49: Tczew
532-01-80; Malbork
055-272-82-99;
Bytów 059/822-3260,
Grudziądz
056/463-84-97; Kościerzyna 686-5806, 686-26-42; Starogard -Gd. 775-14-99;
Słupsk 059/842-5029
cały

PRUSZCZ Gdański osiedle
Wschód, mieszkaniG 70 m,
w domu Jednorodzinnym,
1500 zł/ m + pomieszczenie handlowo- usługowe na
parterze 70 m, 058/682-2545
PSZCZÓŁKI, zakład ka-

AUTO- Szyby Jaan. SprzeWrzeszcz
058/344-12-81, Kościuszki
8; Orunia 058/309-0251, Trakt św. Wojciecha
223 ; Gdynia 0581620 _
49-77, Kapitańska 4; Elbląg 055/234-57-09, Me-

mieniarski dobrze prosperujący- możliwość hurtowni
itp.
0604/213-521,
058/532-32-44 8.00- 14,00

układam,

683·

CHWIL- okna PCV,
(058)678-22-90,
(058)678-21-92

3-pokojowe + garaż, do wynajęcia. tel.
(059)862-58-09

PRUSZCZ Gdański, garaż
do wynajęcia, tel. (0604)3820-01

STAROGARD Gdański,
budynek magazynowy
ponad 100 m kw. gruntu
3200 m kw, oddam
w dzierżawę na dogodnych
warunkach,
058/562-45-88, dni powszednie 18.00- 20.00
STAROGARD Gdański,
centrum, lokal użytkowy 60
m kw, odnjrnę 058/562-8193
STAROGARD Gdański,
grunt 1OOO m kw pod garaże, oddam w dzierżawę,
562-45-88 dni powszednie
18.00- 20.00
STAROGARD Gdański, lokal 20 m kw, na działalność
biurową plus dwa garaże,
562-45-88 dni powszednie
18.00- 20.00

REWA- Mosty, okolice,
sprzedam działkę, 679-1072, 0601-67-96-09

transport piasek i pospółkę,
Władysław

z
urządzeniami,
058/681-15-89

tel.

Sulęczyno,

gm.

ką krylaminową
ną,

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

Gdańsk,

Informujemy naszych crytclnikó"'.', że na poczta~.h
i u listonoszy moina 1amówić „DZ1cnmk Bałtycki

Wydanie codzienne:
prenumerata miesięczna 26 zł,
prenumerata kwartalna 78 zł.

AMSTAFFY 058/531-6696, 0603/089-017

CKF
długi,

ZIEMNIAKI-

KOMPUTERY ceny hurtowe raty, 672-17-98

453

tanio, tel.

0

(!n~! ~"J';:~ą
Szybko( Tanio! ~!~!!SJ
tel. (0-5~) 842-80-95

KREDYTY
gotówkowe

najlepsze

bez

ziemniaki kupisz u Włodka

mieszkań, ła
wykończenia,

KREDYTY

ległości

Pruszcz Gdański
058/683-55-86

TYNKI gipsowe maszynowe regipsy, 0-502-05-90-75

lią),

f

(ziemniak- pod fo.

pożyczki

682-528-80

wnętrz,

do 150.000 zł,

BALKONY okna rozsuwane, aluminiowe, 058/68247-21, 682-45-03
ŻMIJKA do zboża, dl. 4,7

m, 460 zł. Kolincz, ul. Głów
na 102

CZYSZCZENIE

GINEKOLOG

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

STUDIA
Medyczne,

tartaczne,

bukową,

tel.

0502/241-760

I

I

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

krót-

DRZWI przesuwane, szafy,
garderoby, 058/682-47-21,

MATURA
Studia.

Gdańsk 341-52-40

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

stomatologiczna

kie terminy, 0601/949-440

Kurs przygotowawczy
w AMG, 058/349-14-00,
0602-716-840
050 1144-057

PIANINA,
fortepianykupujemy !

SADZONKI
porzeczki

PRAKTYKA

pod-

daszy- styropianem sypkim, tel. 058/681-91-76

Kursy
przygotowawcze
,,Wiedza"

SAUNY fińskie, tanio!
(052)346-27 ·53, 0-602122-376

682-45-03

okolic,

058/562-97-06

dłużycę olchową, dębo
wą,

!zabiegi 0605/389-680

DOCIEPLANIE budynków

marzeń,

jazd. Teren Starogardu

wieńców. Najniższe

DŁUGI,

DOM twoich

DREWNO

choinek sztucznych,
ceny!
0602/886-11 O,
(058)683-90-07,
(034 )314-23-30

Lubiewo, ul. Szkolna
10, 682-69-97

058/302-46-8°.
058/552-95-4G,
0602/258-621

ANGIELSKI

0605/588-730

Tygodnik Lokalny . kupon dla osoby fizy~znej
·
3
pa k I e t n r

uprawniający

do jednego

PROSZĘ WYPEŁNIĆ

z wyko-

Gdańskiego

PRODUCENT

skórzanej

ścian,

PRZYJMĘ ziemię

pów. Bardzo dogodny do-

CHOINKI świerkowe
300 sztuk, 0601/659689

PIEC i zbiornik na olej opaod 18 do 35 kW, tel.
058/684-13-10

odzieży

mieszkalnych,

BUK, olcha, dąb· dluży
Tel. 0601/6740-17
cęa kupię.

łowy

farbowanie

13c,

80-81, 0602/157-318

PIANINA, nowe (3590,), używane (od 400,-),
g~arancja, transport
gratis, Gdańsk 341-5240 Gdynia 627-06-68

BUDOWANIE domów kom-

Epos

Jodłowa

058/533-88- 72, 058/532-

OKNA, drzwi z demontażu,
stan bdb, tanio, tel. 682-5457 rano i wieczorem

302-14-47

pleksowe, 0605/359-945

pod zastaw

Tczew, ul.

ARANŻACJA komplekso-

wa

poręczycieli

O% 1 wpłaty

i Kasi, Pruszcz, ul. Niepod-

0605/359-945

Elbląg

ul 1-i<tmańska .'i/8
tel. (0-55) 235-59-09

WORKI, raszlowe, siatki
PE, tel/fax(058)622-3901, 0-502-501-237

BOAZERIE, deski podłogo
we, listwy, 058/342-54-31

058/562-97-29, 0601/320-

bezpłatnego ogłoszenia

DRUKOWANYMI LITERAMI I

.

..

drobnego do 20 slow

ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY
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ZO'i.TAW KUPON
ł.OKAlJiYl\1

em:r

I

j___L__L__J___ J__ .L_L_L_L_L._.L

telefon

OGtOS EN

FRZESi.11 KU NPOG'" Ą
• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
' • pod adresem gdańskiego biura oglosze ·
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9n 1

I

I

I

I

I

I

L_l__J___L__L __ J___L__L __ J___!

ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

V

I

---------------------.
.L

L._L.L.L 1___ J...L.L .. L_L.lL.L.L_L__

Wyłącznie

~J

A-14043/NS

PłZEDSTAWICIEISIWA:

I

so-19

(0606)34-31-35

AMSTAFFY 055/272-62-42

powietrzną,

nr dowodu osobistego

teraz codziennie w Twoim domu.

KREDYTY
SAMOCHODOWE

(058)532-13-89 8.00-16.00,

solidnie,

zienek,

GOSPODARCZĄ

(059)811-38-88, 0-602•57-

WELON-

"

OGÓLNOBUDOWLANE

REMONTY

DZIAŁALNOŚĆ

KRJ:::DYTY
GOTOWKOWE

1

tel. 058/681-74-97

058/520-28-01

KREDYTY NA

tel.

TYNKI szlachetne, producent
„Spardom",

ekologicz-

ciesielskie,

pasz,

058/681-15-89

z atestem oraz styropia-

nym w izolację

od ) do25 lat
• na zakup. "')'kup, zamian~
mieszkania i dom u
. na zakup dzia ł ki
- na budow~ , modermzacj~ domu
na remont y mieszkań I domów

S- 330, mieszalnik do

granulacji

tel.

nem sypkim wdmuchiwa-

GDAŃSK- Berlin-

co

Prenumerata z darmową dostawą do domu.
Be'll'latna infoli11ia O800 15 00 26.

piątku

I

L__I___J

Prenumerata

zbóż

OCIEPLANIE domów pian-

BAŁTYK

KREDYTY

HIPOTECZNE

pasz typu ,Amma", linia do

62-16

najtaniej,

posredn1crwo w za kreHe

• zł~ owe i dcnommowanc

058/685-00-30, 058/681-

ATS- Koln058/671-49-59

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99/101

SUSZARNIA olejowa do

Mściszewice,

lica, 83-321

treść:

DRZWI, okna, z demontażu, stan bdb, tanio, tel.
(058)682-54-57

Joskowski, Go-

S.A.

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

poniedziałku

do

uczy doświadczony nauczyciel, 0601 /64-21-22

BIURO BROKERSKIE
tel. (0S8)346 12 81

15.00- 20.00,
058/682-29-7 4,
0603/433-382

ków na Kaszubach, plus

tel.

SIATKA ogrodzeniowa
PCV- 4,10,- ocynkowana, słupki ogrodzeniowe. Przywidz tel/ fax,
058/682-51-58

u.O:xrńfJłl wt:nei1J. 10 m4
od

listwy,

(058)683-17·76

Maria
Jurkiewicz

twórnia pustaków i blocz-

SOMONINO, wydzierżawię
obiekt O powierzchni 1100
m kw- przetwórnia mięsa

boazeria,

STOMATOLOG

NAJSTARSZA i solidna wy-

LĘBORK

OSIEK działka budowlana,
1038 m kw, uzbrojona,
058/582-12-91

PELPLIN, M-3 w bloku, 52
mkw., O/Ili p., duży balkon,
bdb lokalizacja, cena do
uzgodnienia, tel. (0608)13·
75-14

AUTO! Glas!

pokój studentowi
(mężczyźnie) z dostępem
kuchni i łazienki, niepalące
mu, wyłącznie na cały rok
akademicki, 350 zf/m-c, blisko SKM, tel. (058)552-0946

SKÓRCZ atrakcyjny dom,
na skraju Borów Tuchol·
skich. Natychmiast sprzedam1 Okazja 0604/064-763

PELPLIN, M-3, 0/111 p., 52
m kw., wodomierze, duży
balkon, bdb lokalizacja, 48
OOO zł, tel. (0608)13-75-14

AMORTYZATORY

pon. - piątek
9.00- 18.00,
sobota
9.00- 13.30
tel. 682-32-44

ANGIELSKIEGO,
informatyki,
Internetu,

poręcze, słupy,

we, tralki,

Pruszcz, Wita Stwosza
3, poniedziałek 17.0018.00, środa 15.0016.00. Badanie czynności Płuc, Spirometria,
0606/632-616

Pruszcz Gdański, ul.
Wojska Polskiego 18
,,Rotunda"

szwedzkie, pro-

fesjonalnie
65-89

GDAŃSK Przymorze, od·

na raty), tel. (058)30141-93

sprzedaży

PODŁOGI

SCHODY sosnowe, buko-

SPECJALISTA
chorób płuc
Internista,
Marta
Gronkiewicz

KANCELARIA
prawna „Vilalex"
DRZWI aluminium, rolety, żaluzje, (058)678-0200

1

DROBNE W INTERNECIE WWW.GRATKA.PL

Tczewski

GEODEZYJNE, doradztwo majątkowe, wyceny
nieruchomości 562-4588 dni powszednie
18.00- 20.00

KONTENERY- magazynowe i biurowe, chtodnicze- sprzedaż i serwis,
Balticon- Gdynia, Warszawa, (058)663-00-79,
0-605-051-328

budowa
domu na wsi, 12 km od Tucholi (centrum Borów),

najmę

OGŁOSZENIA

nia

ROZPOCZĘTA

PRUSZCZ Gdański, odnajmę mieszkanie, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, I p.,
ogrzewanie gazowe. 700
zl/m-c, tel. 683-31-92

(możliwość

WSZVSTKIE powypadkowe,
zniszczone,
058/531-28-56,
0602/65-32-88

!alowców 1, Kwidzyn
055/279-28-12, Piękna 3;
Słupsk 059/842-51-80,
Przemysłowa 128; Starogard Gd. 058/561-4415, Jagiełły 7

TCZEW, dom jednorodzinny, piętrowy- 110 m, pow.
dz. 677 m, dzwonić w godz.
19.00- 21 .00 Tel. 058/531 05-91

ELBLĄG, 0, 7 ha, uzbrojo- _ sprzedam _lub zan:ienię na
mate mieszkanie, tel.
na, blisko centrum, .30. z11 ( ) _ _
058 682 30 63
m, (do uzgodnienia),
SERCE
Borów Tuchol0602/294-364, 0602/289skich, rozpoczęta budowa
313
domu na wsi, 12 km od TuGNIEW Nicponia, 220 choli, lub zamienię na małe
m kw, działka 1100 m kw, mieszkanie, tel. (058)682(058)535-23-87
30-63

Rozbite

daż, montaż.

STAROGARD Gdań s ki,
dom 6 pokoi, okna PCV, na
działce 750 mkw, 058/56135-17 po 17.00

DOM piętrowy 270 m kw.
obok pawilon handlowousługowy 70 m kw., budynki wykończone nowocześnie, dobra lokalizacja, tel.
(058)683-17-76
CHMIELNO- działka budowlana 725 mkw, sprzedam, tel. 058/684-26-17

Sprzedaż, montaż.

36-LETNI bezrobotny poszukuje pracy fizycznej np.
budowlanej, innej, chętnie
z zakwaterowaniem, tel.
(058)588-15-63

•

cm
~
.

...................................
podpis

WRZUĆ KUPON UO NIEBIESKIEJ
SKRZVflnO DB

łJ FA.~S 1\1
• do lokalnego biura ogloszen
• do gdańskiego biura ogloszef.
fax (058) 300-35-08

PRZE

◄

VAJS

piętek

6 października 2000 r.

W skrócie
■

Tczew.

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 bm. o godz. 20.
Koszt wycieczki wynosi 120 zł. Szczegółowe infonnacje w
sekretariacie klubu przy al. Solidarności 14 (tel. 532-46-07).

~~ ■

VIII kolejka w B•klasie

B-KLASA W nadchodzący weekend na boiska po raz ósmy w
tym sezonie wybiegną piłkarze rywalizującyw B-klasie.
Najciekawiej zapowiada się mecz w Borzechowie (grupa
tczewska), gdzie tamtejszy Sławek podejmować będzie
piłkarzy Wisły Walichnowy (niedziela, godz. 14.30). W
pozostałych spotkaniach zagrają: Nygut Bolesławowo - Jaguar
Malenin, Świt Radostowo - KS Majewo, LZS Jezierce Centrum Pelplin, Szpak Skórcz - Iskra Rajkowy, Orzeł
Radziejewo - Subkovia/Unia II Subkowy

. li Pobiegnf sztafety
PELPLIN. Dziś o godz. 9, na stadionie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji odbędą się powiatowe
biegi sztafetowe. Dla najlepszych organizatorzy ufundowali
nagrody.

li Walichnowy nie zawodzą
GNIEW. W m kolejce Kociewskiej Ligi Juniorów Mewa Gniew
z Wisłą Walichnowy aż 4:1 (2:1). Od początku
rozgrywek młodzi piłkarze Mewy (trzykrotnie wygrywali ligę)
nie mogą dorównać kroku innym zespołom. 'fym razem
okazali się gorsi od podopiecznych Jarosława Wachowskiego.
Od początku spotkania widoczna była zdecydowana przewaga
młodych wiślan, którzy w ciągu całego meczu czterokrotnie
trafiali do siatki przeciwników (Szymon Jesiołowski -2,
Mateusz Cyganowski i Andrzej Zybura po 1). Po meczu
opiekun zespołu Mariusz Śledź powiedział: - Cieszy mnie
obecna postawa naszych piłkarzy: W okresie wakacji zrobili
naprawdę duże postępy, ponieważ w ostatniej edycji
(jovi)
Kociewskiej Ligi Juniorów zajęliśmy czwarte miejsce.

Pingpongiści

z

Piątki

ad
W ubiegłym sezonie
tczewska drużyna
Uczniowskiego Klubu
Sportowego Piątka występowała w IV lidze
tenisa stołowego jako
rezerwy AWRPS Subkowy. Od nadchodzącej
rundy tczewianie zagrają już jako samodzielny zespól.
Przypomnijmy, że druży
na powstała ponad trzy lata
temu. Twórcą, a zarazem
opiekunem jest Zbigniew
Banach. W ubiegłym roku
pingpongiści Piątki zawarli
umowę z zespołem AWRSP
SubkOW'f (III liga). W następstwie tego tczewianin

przegrała

Przemysław Włodarz zasilił
trzecioligową drużynę, na-

RE KLAMA _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

tomiast Piątka otrzymała wej) Zbigniew Banach, Łukasz Konkolewski, Przemysław Włodarz, Marcin Job.
wsparcie finansowe i BarFot. Andrzej Sarnows 1
tosza Zabrockiego. Przed
Jedyną przeszkodą mogą
zbliżającymi się tegoroczokazać się środki finansonymi rozgrywkami ligowy- we. Całkowity koszt udziału
mi zawodnicy podjęli decy- w IV lidze wynosi około 2
zję o odłączeniu się od
tys. zł. W przypadku awanAWRSP. W składzie Piątki su trzecia liga pochłonie
zaszły pewne zmiany. Dru•minimum pięć razy więcej.
żynę zasilili Witold MiklaNa razie Piątki nie będzie
szewski z Pruszcza Gdań stać na grę w wyższej lidze
skiego i Przemysław Wło Ueżeli awansuje), chyba że
darz (wrócił z AWRSP). znajdą się hojni sponsorzy.
Prawdopodobnie w Tcze- Tegoroczne rozgrywki ligowie grać będzie Dariusz we powinny ruszyć tydzień
Gajewski (o ile rozliczy się temu, jednak połowa druz byłym klubem AWRSP) żyn się wycofała i ustalany
i Bartek Zabrocki. Sądząc jest nowy terminarz. Przepo tak mocnym i pewnym widuje on utworzenie
składzie, tczewską drużynę
dwóch grup IV ligi (były Prawdopodobnie Dariusz Gajewski wystąpi w tczewstać na awans do klasy
cztery).
Fot.Andrzej Sarnowski
skiej drużynie.
wyższej.
(jovi)

''
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HURTOWNIA CHEMICZNA
TCZEW, UL 30 STYCZNIA 35
TEL. 531-19-34

.
OFERUJE:

t+l+J~J!lt;.tt~J

• KLEJE, FARBY, LAKIERY
•

GLAZURĘ, TERAKOTĘ

G:>ANSER

• PŁYrY GIPSOWE
• CEKOL, PASOTEX, GIPSAR
PROMOCJA W PAŻDZIERNIKU
• KLEJ ATLAS 25 KG -16,20 BRUTTO
TRANSPORT

BEZPŁATNY

♦

składzie drużyna

JAZDY

~

~~~?aR

______

początku

swojego istnienia: (od le-

SAMOCHODY
DOSTAWCZE
PEUGEOT
W LEASINGU

CENY!
SUMA WSIYSTKICH

w naszej siedzibie w Tczewie, ul. Chłodna 18
(boczna od Gdańskiej, 200 m od dworca PKP i PKS).
najlepszą bazę szkoleniową

na

99%

Fot Andrzej Sarnowski

ZAPISY

Posiadamy
Oferujemy:

Piątka grała

EFL S.A. ZA

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

UKS

REKLAMA

NA TERENIE TCZEWA, ZAPRASZAMY

SZKOŁA

W takim

w Tczewie

OPŁAT

' , ','
,, , , ' ' ',

,
.

• 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
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Europejski
Fundusz

Leasingowy

I

li
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LEASINGOWYCH
STANOWI TYLKO
99%CENY
SAMOCHODU.

li

I

I

I

' ,, , ,
~

TEL./FAX 532-4.4.-87
biuro czynne od pon. do piątku w godz. 10.00-17.00
w soboty od godz. 10.00 do 13.00

Blachodachówki
Blachy t_rąpezowe
1

·P rofile ;zamknięte
Płyty warstwowe

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

BA
Ba lex 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 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31

PEUGEOT

