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Urodziła się pierwsza

GNIEW
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SUBKOWY

Tczew. Służba zdrowia

Kupuj Dziennik Bałtycki
i wygraj

POGOTOWIE BEZ
AMBULATORIUM

MIESZKANIE
WARTE PONAD

100 tys.

i inne cenne nagrody

Już w piątek
11 stycznia

Krysia Reptowska z Opalenia
jest pierwszym dzieckiem uro
dzonym w 2002 r. w tczewskim
szpitalu. Krysia powitała świat
pierwszym krzykiem godzinę
i 20 minut po północy.

W DZIENNIKU

KARTA
KONKURSOWA
Wszystko o konkursie dzisiaj
w Dzienniku

rczEW

Ciężka

torba listonosza

Nagrodą główną w naszym konkursie
jest mieszkanie o powierzchni 45 m2
na osiedlu Wiszące Ogrody w Gdańsku

tefcNnnik
Saftvckiffii

Genowefa Dąbrowska 35 lat
przemierzała tczewskie ulice
z torbą wypchaną koresponden
cją. Torba listonosza powinna
ważyć 15 kg. Ile waży naprawdę,
wiedzą tylko doręczyciele.

NA POWĄZKACH
Pracownicy pogotowia nadal będą wyjeżdżać do pacjentów. Na zdjęciu Ziemowit
Cessak, sanitariusz*
Fot.józefzwikowski

li Nowy Rok

Mieszkańcy Kociewia witali No
wy Rok na balach, prywatkach
i w domach z rodziną. W gniew
skiej warowni królowała XVII-wieczna sceneria.

ROZRYWKA

Co, gdzie, kiedy
Przegląd imprez kulturalnych
w Trójmieście, repertuary
kinowe i teatralne.

prenumeratorów
Dziennika Bałtyckiego

Skrzynka
gratis

2002 roku nie
można korzystać
z pomocy ambu
latoryjnej w po
gotowiu ratunko
wym w Tczewie.
Tę funkcje prze
jęły przychodnie rejonowe.
Dotychczas obowiązywała umowa z pla
cówkami podstawowej opieki medycznej,
czyli przychodniami, na nocne i świąteczne
przyjmowanie pacjentów przez pogotowie
ratunkowe. Mogli oni zgłaszać się do pogo

towia lub izby przyjęć szpitala, aby o każdej
porze uzyskać pomoc lekarską.
Od 1 stycznia Pomorska Regionalna Kasa
Chorych zobowiązała przychodnie lekar
skie, aby zajmowały się swoimi pacjentami
przez całą dobę.
Wszystkie drobniejsze usługi lecznicze,
takie jak zastrzyki, wykonywanie opatrun
ków, od 1 stycznia można załatwiać jedynie
w dyżurnej przychodni lekarskiej. Tam tak
że trzeba zgłosić się w przypadkach
nagłych zachorowań.
(józ)

REKLAMA

(józ)

lCZEW

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

Plus

DAKAll
RMJłONAtNA SIEĆ SPRZEDAŻY

Promocja!

Rozmowy o 50% taniej
prztz 18 miesięcy

ul. Mickiewicza 10,
tel. 531-24-36,
777-55-64,
GSM (0-601) 65-14-66

U

roczystości związane z pogrzebem
Grzegorza Ciechowskiego, poety
i muzyka, odbędą się dzisiaj
w Warszawie. O godzinie 13 odprawiona
zostanie w kościele św. Boromeusza
msza święta, a po niej nastąpi wyprowa
dzenie prochów na cmentarz na Powąz
kach. W pogrzebie uczestniczyć będą
także tczewianie, delegacja miasta i ko
ledzy, z którymi Grzegorz Ciechowski
uczęszcza! do Liceum Ogólnokształcące
go im. Marii Skłodowskiej-Curie.

m

COLTEsl

• Tczew,

Żegnają muzyka

^

• Tczew Suchostrzygl,

ul. Jasińskiego 7,
tel. 777-10-20,
GSM (0-601) 61-27-84

$/i-rci(ńly
ofi-rty w RcfluternWir Pmmnęji,
Opłata Rtoywwyjw
<ło ptemstrcflo lacłmnkw.

www.coltex.plusgsm.pl
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W sprzedaży także zestawy Simplus.

dla Ciebie
prenumeraty O 800 1500 26

HOSSA

24800053/A/1169

Kolędy z sopranistką

| \ arbara Siejka, solistka operowa, na
I < stałe pracująca we Francji, zaprosiła
melomanów na koncert kolęd
w Tczewskim Centrum Kultury. Spotkała
się z koleżankami i kolegami z lat szkol
nych. W czasie koncertu akompaniowali
jej tczewscy muzycy, Tadeusz Abt i Jakub
Kubicki.
Utwór „Ave Maria" poświęciła zmarłemu
niedawno Grzegorzowi Ciechowskiemu.
-Cieszę się, że w Tczewie jest zapotrze
bowanie na sztukę, którą uprawiam - po
wiedziała Barbara Siejka. - Na ogół lu
dzie wolą bawić się na dyskotekach.
Zaproponowała też, aby w Tczewie zorga
nizować festiwal, na którym wykonywane
byłyby utwory operowe i operetkowe.
Kazimierz Smoliński, przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie, wręczył artyst
ce obraz olejny przedstawiający panora
mę Tczewa.

(józ)

Opinie
CO SŁYCHAC
opinie@prasabalt.
gda. pl
0 800 1500 39

Obawy o szpital. Istnieje coraz
większe prawdopodobieństwo za
mknięcia szpitala w Tczewie Bar
dzo martwią mnie tego typu infor
macje. Jeszcze przed wojną, kiedy
Tczew zamieszkiwało około 15 tys.
osób, szpital był potrzebny, wręcz
niezbędny. Teraz miasto zamieszku
je 60 tys. osób albo nawet więcej,
nagle szpitala nie można utrzymać.
Popada w coraz większe długi. Te
raz, kiedy jest potrzebny kilkudzie
sięciu tysiącom ludzi. To zupełny
absurd. Nie wyobrażam sobie,
abym musiała korzystać z opieki
szpitalnej w Gdańsku lub Kościerzy
nie. Nasze społeczeństwo biednieje
1 nie można pozwolić na takie sytu
acje. W końcu dojdzie do tego, że
ludzie będą umierać, bo nie będzie
ich stać na dojazd do szpitala poza
miastem. Nasze władze nie mogą
dopuścić do zamknięcia szpitala,
służy on tysiącom ludzi już od wie
lu lat i należy zrobić wszystko, aby
to utrzymać.
Bożena Sz, mieszkanka Taewa

/ :./

-da

83,3
min

- na tyle złotych
zaplanowano
tegoroczne wydatki
w budżecie Tczewa.

LISTY
• Zimno w domu. Od
pewnego czasu w blokach
w Małych Walichnowach,
gm. Pelplin, w nocy wyłą
czane jest ogrzewanie. Ka
loryfery grzeją od ok. 5 nad
ranem do 12 w nocy.
W mieszkaniach o świcie
jest bardzo zimno. Niektó
rzy mają małe dzieci i oba
wiają się o ich zdrowie. Nie
powinno być tak, że bez na
szej wiedzy, podejmowane
są decyzje o wyłączaniu cie
pła. Płacę za ogrzewanie
przez cały rok i ono mi się
należy. Mam nadzieję, że
ukaże się mój list na łamach
„Dziennika Bałtyckiego".
Być może odpowiednie wła
dze w odpowiedni sposób
na niego zareagują. Pro
blem dotyczy nie jednej, ale
wielu rodzin.
Mieszkaniec
Małych Walichnów
• Bez sylwestra. Dziwię
się naszym władzom, że nie
zorganizowały zabawy syl
westrowej dla mieszkań
ców Tczewa. Odbywała się
ona od wielu łat. Wielu
mieszkańców przychodziło
na imprezę na powietrzu,
aby spotkać się ze swoimi
znaj ornymi, przyj aciółmi.
Podobno zabrakło pienię
dzy na organizację tej im
prezy Nie rozumiem zatem,
dlaczego nie zrezygnowano
z innej zabawy, a te pienią
dze nie przeznaczono na
zabawę sylwestrową dla
tczewian, która zawsze cie
szyła się powodzeniem.
Tomasz W.,Tczew
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CYTAT TYGODNIA

Gość „Dziennika Tczewskiego"

Andrzej Pogorzelski

W poszukiwaniu
pracy

wiceprezes SP KKS Unia Tczew:

- Irytuje mnie, że w Tczewie,
w którym nie brak piłkarskich ta
lentów, drużynę, która odnosiłaby
sukcesy i rozsławiała miasto, trzeba
budować z przyjezdnych graczy I to,
że zamiast miejscowym, prace in
westycyjne zleca się firmom spoza
Tczewa, w którym panuje tak wyso
kie bezrobocie.
(zb)

Rozmowa z Krzysztofem Kuśmierczukiem z Referatu Strategii
i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Tczewie
— W jakim celu Staro
stwo Powiatowe w Tczewie
na swojej stronie interne
towej uruchomiło serwis,
pozwalający na zamiesz
czanie ogłoszeń typu „szu
kam pracy'.
- Ta strona powstała
przede wszystkim po to,
aby pomóc mieszkańcom
powiatu
tczewskiego
w znalezieniu zatrudnienia
lub pracownika. Nasz ser
wis jest skierowany zarów
no do osób poszukujących
pracy, które mają możli
wość zamieszczenia swoje
go ogłoszenia na naszej wi
trynie, jak i do pracodaw
ców poszukujących pra
cowników. Mogą oni w na
szej witrynie przedstawić
swoje oferty pracy i zazna
czyć, do kogo są one skie
rowane. Muszę przyznać,
że nasza strona cieszy się
ogromnym zainteresowa
niem.

- Czy baza danych zosta
nie powiększona?
- Oczywiście, że tak. Aby
powiększyć bazę danych,
Starostwo Powiatowe bę
dzie informować i zachęcać
do współpracy średnie i du
że firmy z powiatu tczew
skiego. Liczymy na ich
współpracę.
- Osoby, które zdecydują
się na założenie działalności
gospodarczej mogą uzyskać
pomoc w Starostwie Powia
towym. Gdzie powinny się
zwrócić?
- Należy przyjść do
Punktu Konsultacyjno-Doradczego,
działającego
w starostwie. Wszystkim
osobom, które mają proble
my lub chcą się dowiedzieć,
co należy zrobić i gdzie się

Na chleb?
Dziwi mnie, że są jeszcze ludzie, którzy dają pie
niądze osobom żebrzącym na chleb. Niedawno do
mojego mieszkania zawitała kobieta, która chciała
10 zł. Nie dałam jej pieniędzy, jednak użyczyłam
chleba i wędlin. Ona jednak nawet mi za to nawet
nie podziękowała. Powiedziała tylko, że wszyscy
jej dają pieniądze i jedzenia nie chce. Po dłuższej
rozmowie ze mną wzięła jednak chleb, który wy
rzuciła zaraz za rogiem mojego domu. Po kilku
godzinach spotkałam tę kobietę na Starym Mie
ście, była pod wpływem alkoholu. Moim zdaniem,
nie należy nieznajomym dawać pieniędzy, których
i tak nie przeznaczają na swoje dzieci a jedynie^
na zaspokojenie swoich potrzeb, wcale nie najj^P i
niejszych.
Mirosława Z. z Pelplina

Fot. Andrzej Połomski

udać w celu założenia dzia
łalności gospodarczej, na
pewno pomogę. Pomagamy,
informujemy też w wielu in
nych sprawach dotyczących
działalności firm.
Rozmawiała
Anna Adamczyk

Adres

KTO JEST KIM

Podajemy naszym Czytelnikom adres strony internetowej, na której
będzie można znaleźć oferty pracy lub przedstawić swoją ofertę
pracy www.powiat.tczew.pl. Ofert można też szukać na stronie
„Dziennika Bałtyckiego: www.gratka.pl/praca

Charytatywny mecz

Fot. Andrzej Połomski

Rajcy zagrali z lekkoatletami. Na zdjęciu Edmund Ant
czak i bramkarz Roman Makowski.
Fot. Zbigniew Brucki

i Sportu w tczewskim magi tywne, organizowane przez
stracie. - Szkoda tylko, że nie dyrektora Stolińskiego - po
udało się zebrać całej kwoty wiedział nam Michał Zblewpotrzebnej na opłacenie ski. - Nigdy nie przypuszcza
kosztów operacji Michała. łem, że taka impreza odbę
Podczas najbliższych obrad dzie się dla mnie. Serdecznie
komisji przedyskutujemy, dziękuję wszystkim tym, któ
w jaki sposób można by rzy wystąpili na parkiecie
przekazać z urzędu brakują i tym, którzy nie żałowali
cą kwotę.
grosza na to, bym mógł kon
- Kiedyś przychodziłem tynuować karierę sportową.
na podobne mecze charyta- (zb)

REDAKCJA TCZEW
Z6SpÓł

-Dziennika Batłyckie9°"

tel. (058) 530-24-36

•Imię i nazwisko: Jan Woźniak
•Urodzony: 15 czerwca 1957 roku
•Miejsce zamieszkania: Pruszcz
Gdański
•Rodzina: żona Gabriela, córka An
na, syn Marcin
•Funkcja: naczelnik Sekcji Prewnecji w Komendzie Powiatowej Poli

cji w Tczewie
•Powody, dla których petni tę funkcję: od 20 lat je
stem policjantem, a o wyborze tego zawodu zadecydo
wała chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Należy dbać o bezpieczeństwo społeczeństwa i kar^fc1
przestępców.
•Cechy: rzetelność w tym co robię, wrażliwość na
krzywdę drugiego człowieka.
•Hobby: lubię spędzać czas na działce, na której wy
budowałem altankę, wszystkie związane z budową
prace wykonałem od podstaw.
•Ulubione danie: każde danie, które sporządza moja
małżonka.
•Marzenia: dokończenie budowy domu na działce,
marzę też o tym, aby córka zdała egzaminy na studia,
a mój syn dostał się do liceum i aby ich życie układało
się tak, jak sobie to wymarzą.
•Wady: skryty, czasami ze względu na prcę mało cza
su spędzam z rodziną.
•Zalety: czułość, wrażliwość, prawdomówność,
obiektywizm.
(as)

w

Tczew, ul. Mickiewicza 17
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hali
sportowej
tczewskiego Gimna
zjum nr 3 odbyła się
niecodzienna
impreza.
Głównymi aktorami poka
zowych meczów byli szczypiorniści z klubów w całej
Polsce, wywodzący się
z tczewskiego Sambora, za
wodnicy i trenerzy tczew
skiego klubu, lekkkoatleci,
a także radni miejscy i po
wiatowi.
Imprezę zorganizował
dyrektor tczewskiej placów
ki, Lech Stoliński, w odpo
wiedzi na apel o pomoc fi
nansową
dla
młodego
tczewskiego lekkoatlety, Mi
chała Zblewskiego, boryka
jącego się z kontuzją stopy
którego nie stać na pokrycie
kosztów czekającej go ope
racji. Na usunięcie kontuzji
młodemu tczewskiemu lek
koatlecie potrzeba 4 tys. zł.
Podczas imprezy w skar
bonce ustawionej przy wej
ściu do hali zebrało się
1700 zł.
- Impreza była bardzo
udana - powiedział Jerzy Ku
rek, przewodniczący Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej

Fot. Zbigniew Brucki

Redaktor naczelny:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66,
300-32-10 fax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2 (redakcja)

Serdecznie dziękujemy
Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom
„Dziennika", Czytelnikom, samorządowcom, fir
mom, tym wszystkim którzy przesłali nam świąteczno-noworoczne życzenia, bądź złożyły je
osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Dziękujemy za pamięć
i życzliwe słowa.
Redakcja „Dziennika Tczewskiego'

REKLAMA W TCZEWIE

REKLAMA W TRÓJMIEŚCIE
Janusz Wikowski, tel. 30-03-300

ZYCZENIA

tel.(058) 660-65-20 do 33 (reklama)
Gdynia, ul.
ogłoszeń)
tel.(058)622-74-79

tel./fax (058) 532-13-89

POLSKAPRESSE sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Tczew, ul. Mickiewicza 17

Prezes: Krzysztof Krupa

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,

ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24

Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128

www.naszemiasto.pl
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Zlikwidowano ambulatorium w pogotowiu ratunkowym

•Zadłużony szpital

Przychodnie
pierwszej pomocy
•Karetki będą jeździłyI Całodobowe dyżury w przychodniach

Od

1 styczn i a
wszyst
kie drobniejsze
usługi lecznicze, takie jak za
strzyki, wykonywanie opa
trunków, w nocy i podczas
dni wolnych od pracy można
załatwiać jedynie w dyżur
nej przychodni lekarskiej.
Tam także trzeba zgłosić się
w przypadkach nagłych za
chorowań, a nie jak do tej
pory do pogotowia ratunko
wego.
Likwidacja ambulatorium
działającego
dotychczas
przy pogotowiu ratunkowym
nie oznacza likwidacji pogo
towia. - Pomorska Regional
na Kasa Chorych podpisała
z nami plan rzeczowo-finan
sowy tylko na I kwartał 2002
roku - mówi Mirosław
Ostrowski, dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Tcze
wie. - Nie sądzę, aby ktokol
wiek zakładał likwidację po
gotowia ratunkowego.
W tczewskim pogotowiu
znajdują się karetka reani
macyjna, wypadkowa i ogólnolekarska, w Gniewie jest
karetka jeżdżąca do wypad
ków.
Dyrektor Ostrowski mó
wi, że w przyszłości pogoto
wie ratunkowe zostanie
umieszczone w szpitalu,
nie jak dotychczas w przy
chodni przy ul. Wojska Pol
skiego.

I

Tczewskie pogotowie ob
sługuje dosyć rozległy teren,
od Miłobądza, Swarożyna aż
po Piaseczno. Często jeździ
do wypadków drogowych.
W sezonie zimowym na śli
skich nawierzchniach ludzie
łamią nogi, ręce.
Od stycznia do końca li
stopada 20Q1 roku pogoto
wie w Tczewie i Gniewie wy
jeżdżało do chorych 1200 ra
zy Do ambulatorium w po
gotowiu ratunkowym zgła
szali się chorzy z drobnymi
urazami, takimi jak infekcje,
kaszel, podwyższona tempe
ratura, złe samopoczucie,
bóle serca, głowy. Nagmin
nie przychodzono o przedłu
żenie recept na leki.
Do końca listopada 2001
roku z pomocy w ambulato
rium skorzystało 12100 osób.
- Za wcześnie na wnioski
dotyczące dyżuru pełninego
przez naszą przychodnię powiedziała nam lekarz Ma
ria Rydzkowska z przychod
ni Medyk w Tczewie. - Pa
cjenci zgłaszają się. Wiecej
na ten temat będzie można
powiedzieć po kilku dniach
funkcjonowania
nowego
systemu.
Pacjenci, z którymi roz
mawialiśmy uznali, że wpro
wadzenie dyżuru przez po
szczególne przychodnie le
karskie, nie jest dobrym roz
wiązaniem.
- Podobnie jak w pogoto
wiu, w jednym miejscu, po
winna być w mieście jedna

Pacjenci narzekają

Pielęgniarka Parbara Dittmann opiekuje się
Jadwigą Hennig.
F<„

TCZEW. Zespół Opieki Zdrowotnej jest w bardzo
trudnej sytuacji finansowej. Jego zadłużenie wy
nosi 10 min zł. Pesymiści twierdzą, że szpitalowi
grozi likwidacja.
Niewiele pomógł program restrukturyzacji, skoro
kontrakt na leczenie chorych zawarty z Pomorską
Regionalną Kasą Chorych jest nadal niedoszacowany. Propozycje kasy chorych na 2002 rok są
także niekorzystne dla tczewskiego Zespołu Opie
ki Zdrowotnej. Jego dyrektor, Mirosław Ostrowski
mówi, że nie podpisze kontraktu z Pomorską Re
gionalną Kasą Chorych na przyszły rok, nie ma
bowiem dalszych możliwości szukania oszczędno
ści w tczewskim szpitalu.
- Oczekiwanie organu założycielskiego, czyli Sta
rostwa Powiatowego jest takie, aby koszty pokry
wały przychody z leczenia - mówi M. Ostrowski. Jest to zrozumiałe, bo Rada Powiatu nie ma pie
niędzy na dofinansowanie szpitala. Żaden z£
szpitali powiatowych nie jest w stanie utrzymać
się przy stawkach na leczenia proponowanych
przez Pomorską Regionalną Kasę Chorych.

Z drobnymi urazami można się zgłaszać do izby przy
jęć oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego
w Tczewie. Na zdjęciu lekarz Janusz Hochschulz udzie
la pomocy medycznej Celinie Diller.

przychodnia dyżurująca ca
łodobowo - powiedziała nam
Maria S. - Tam każdego dnia
i o każdej porze powinny być
wykonywane usługi me

dyczne, z których dotychczas
można było korzystać w am
bulatorium przy. pogotowiu
ratunkowym.
(józ)

•Poparła nawet opozycja
TCZEW. Budżet
Tczewa na 2002
rok wyniesie
67,3 min zł, a wy
datki będą więk
sze bo wyniosą
83,8 min zł. Róż
nica zostanie po
kryta z oszczęd
ności w budżecie
z 2001 r. i sprze
daży mienia ko
munalnego - tak
zadecydowano
podczas ostatniej
sesji Rady MiaFranciszek Fabich

Dyżurują
Lekarz będzie pełnił dyżur w dni powszednie od 18 do 8 rano,
a w sobotę, niedzielę i święta przez całą dobę. Przychodnie niepu
blicznych zakładów opieki zdrowotnej ustaliły harmonogram dyżurów.W styczniu chorzy mogą się zgłaszać do przychodni NZOZ Medyk
w Tczewie, przy ul. W. Polskiego 5, w poradni dziecięcej.
W lutym dyżurować będzie NZOZ Polimed, przy ul. Niepodległości 3,
w marcu NZOZ Medipol, przy ul. Armii Krajowej 19, w poradni dzie
cięcej. W przypadkach urazów, krwotoków, pacjenci mogą się zgła
szać bez skierowania do izby przyjęć Oddziału Chirurgicznego w Szpi
talu Powiatowym.

Powiat tczewski. Krystyna Reptowska z Opalenia

Sta.

Pierwsze dziecko w nowym roku

K

rystyna Reptowska
z Opalenia jest pierw
szym dzieckiem uro
dzonym w 2002 roku
w Szpitalu Powiatowym
w Tczewie. W momencie
narodzin dziewczynka wa
żyła 2900 g i mierzyła
54 cm. Krysia, która imię
swoje odziedziczyła po nie
żyjącej babci, powitała
świat pierwszym krzykiem
godzinę i 20 minut po pół
nocy.
- Zależy nam, aby miała
szczęśliwy, ciepły i spokoj
ny dom - mówią Łucja i Ja
cek Reptowscy. - Poza tym
jesteśmy szczęśliwi, że jest
zdrowa i nic jej nie dolega.
Mała Krysia ma śliczną,
różową buzię i ciemnoblond włoski. W domu,
w Opaleniu, gdzie mieszka
ją państwo Reptowscy, ma
trzyletnią siostrzyczkę Sabinkę. Na maleństwo z nie

cierpliwością czekali też
dziadkowie.
- Sabinka jakby wcale
nie zauważyła, że w domu
nie ma mamy - mówi Jacek
Reptowski. - Wszędzie za
mną chodzi i pomaga w go
spodarstwie. Kiedy powie
działem jej, że mama jest
w szpitalu i urodziła jej sio
strzyczkę, bardzo się ucie
szyła. Nie może doczekać
się już dzidzi w domu.
Państwo
Reptowscy
mieszkają wspólnie z rodzi
cami pana Jacka, który z za
wodu jest ogrodnikiem
i pracuje w gospodarstwie.
Pani Łucja przed narodzi
nami Krysi nie pracowała
zawodowo. Pomagała mężo
wi. Teraz będzie podobnie.
- Jeżeli mała Krysia bę
dzie tak radosnym i miłym
dzieckiem jak Sabinka, to
mogę powiedzieć, że mamy
wspaniałe maluchy.

:

Fot. Józef Ziółkowski

Zmniejszono wy
datki przeznaczone na renowację i utrzymanie
zieleni w parku miejskim z kwoty 950 tys. do 700
tys. zł. Zgodzono się na budowę sali gimnastycz
nej przy Szkole Podstawowej nr 7. Podniesiony
ma też być kapitał zakładowy spółki Zakład Utyli
zacji Odpadów Stałych o kwotę 1 min zł. W przy
szłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na re
monty kilkunastu ulic.
Wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta
Tczewa za działalność społeczną otrzymali prof.
Józef Szajna, zaangażowany w organizację Mię
dzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych
i Plastycznych Zdarzenia i radny Franciszek Fa
bich.

•

lift?!

•Tyle samo dzieci

Krysia Reptowska z rodzicami.

Dyżurujące w sylwestra
i w Nowy Rok położne mia
ły spokojną noc. 31 grudnia
odbyły się trzy porody,
z których ostatni o godz.
13.30. 1 stycznia w tczew
skim szpitalu poza Krysią
na świat przyszła także có

Fot. Marzena Tukalska

reczka państwa Bakalarczyków z Turza. Najpraw
dopodobniej będzie miała
na imię Aleksandra - waży
ła 3500 g i mierzyła 59 cm.
Jest to trzecia córeczka
państwa Bakalarczyków.
(mt)

(as)

POWIAT TCZEWSKI. W minionym roku w Urzę
dzie Stanu Cywilnego w Tczewie zarejestrowano
ponad 1200 urodzeń. Na świat przyszło mniej
więcej tyle samo chłopców co dziewcząt. - Każde
go roku rodzi się mniej więcej tyle samo dzieci mówi Wanda Giełdon, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Tczewie. - Nie ma tendenqi spadko
wej ani też zwyżkowej.
W ubiegłym roku odnotowano w Tczewie też oko
ło 400 ślubów. Ogromnym powodzeniem cieszą się
śluby konkordatowe, niewiele młodych par decy
duje się na zawarcie związku małżeńskiego
w Urzędzie Stanu Cywilnego, uroczystość ślubna
odbywa się tylko w kościele.
W 2001 roku zmarło ponad 600 tczewian.
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Rozmaitości

SERCA DWA

Razem łatwiej
I Młody, 25-letni, wysoki, elegancki, bardzo atrakcyjny, dobrze
zbudowany mężczyzna o niebieskich oczach, pozna kobietę w
wieku 18-27 lat, która pragnie poznać interesującego faceta w
celu spędzenia miłych chwil we dwoje.
sygn. 147
•
Jestem słoneczkiem, które rozświetli twój świat. Jeśli chcesz
się o tym przekonać, to napisz, bo pewna 20-letnia
blondyneczka o niebieskich oczach i wszechstronnych
zainteresowaniach chętnie pozna wysokiego chłopaka w wieku
20-26 lat z okolic Malborka. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 148
•
Jestem samotnym 25-latkiem, blondynem, mam 180 cm, 80
kg. Obecnie przebywam w ZK, ale już kończę swoją karę i
wkrótce opuszczę to miejsce. Cenię uczciwość i szczerość,
potrafię pokochać kobietę, która potrafi mnie zrozumieć. Pragnę
poznać panią w wieku od 25 do 35 lat, może być z dzieckiem.
Odpiszę na każdy list.
sygn. 149
•
Hej! Tu 18-letnia brunetka (170 cm wzrostu, zielone oczy).
Lubię chodzić na spacery, słuchać muzyki, spotykać się z
przyjaciółmi. Chciałabym poznać chłopaka w wieku 18-24 lat,
wysokiego, z poczuciem humoru, lubiącego dobrą zabawę.
sygn. 150
•
Wolny, lat 38,180 cm, zodiakalny Bliźniak. Poznam panią w
stosownym wieku, która nie szuka sponsora, lecz przyjaciela na
dobre i złe chwile życia. Foto mile widziane.
sygn.151
•
Wdowiec, lat 51, wzrost 180 cm, szatyn. Pozna panią,
katoliczkę w wieku 40-50 lat. Cel matrymonialny. Nr telefonu
mile widziany.
sygn. 152

DZIEWCZYNA MIESIĄCA

BEATA
DEMSKA
•Ma 17 lat
•Mieszka w Chojnicach
•Jej wymiary to 90-65-91
•Wzrost: 170 cm
•Zainteresowanie: muzyka,
sport

C

tydzień w piątkowym „Dzienniku Bałtyckim"
publikujemy fotografie pięknych dziewcząt.
W każdy ostatni piątek miesiąca przypomi
namy na łamach wszystkie kandydatki do tytułu
Dziewczyny Miesiąca. Spośród nich Czytelnicy wybie
rają najpiękniejszą. Zwyciężczyni otrzymuje od nas
nagrodę - wycieczkę zagraniczną. Nagrody czekają
także na Czytelników, którzy zagłosują w konkursie.
Czekamy na Was i na Wasze fotografie.
Szansę mają dziewczyny miłe, ładne,
zgrabne i... inteligentne. Jeśli nie
macie dobrych, profesjonalnie wy-,
konanych zdjęć, może je zrobić/
nasz fotografik (gratis!). Kan-f
dydatki spoza Trójmiasta mo- j
gą zdjęcia (zbliżenie twarzy, i
cała sylwetka w kostiumie/
kąpielowym i innym do-/
wolnym stroju - format/
pocztówkowy) przysyłać, j
podając podstawowe da- j
ne: imię, nazwisko, wiek,
wzrost, wymiary, adres
i telefon. Informacje o kon
kursie można uzy
skać pod nr. te
lefonu 3003461.
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KAROLINA
RUDZIŃSKA
•Ma 17 lat
•Mieszka w Chojnicach
•Jej wymiary to 85-60-88
•Wzrost: 170 cm
•Zainteresowanie: moda,
psychologia

•
Mam 42 lata, mam za sobą nieudany związek małżeński,
jestem uczciwy, nie piję alkoholu, jestem finansowo niezależny,
poznam panią uczciwą, mam mieszkanie i samochód. Proszę o
foto i nrtel.
sygn. 153
•
Jestem samotny, mam 45 łat, ponoć wyglądam na mniej, 178
cm, 88 kg. Pracuję zawodowo. Mieszkam sam, w kawalerce, bez
zobowiązań. Dokucza mi samotność i chciałbym poznać panią
w wieku 30-40 lat, raczej szczupłą, pannę lub rozwiedzioną,
która może u mnie zamieszkać. Odpiszę na każdy poważny list.
Fotografia mile widziana.
sygn. 154
•
Wdowa, lat 50, pracująca, od niedawna mieszkająca w
Gdańsku, pragnie poznać przyjaciół, by wspólnie spędzać z nimi
wolny czas. Lubię rozmowy, muzykę, książkę, spacer i brak mi
przyjaciół, z którymi rozstałam się, zmieniając miejsce
zamieszkania. Zodiakalny Skorpion.
sygn. 155
•
Kawaler, odpowiedzialny 40-latek (173, 75) nieszukający
przygód romantyk, o miłej prezencji, wykszt. średnie, pogodny,
sympatyczny, katolik, bez większych nałogów, kulturalny,
wrażliwy - pozna miłą, odpowiedzialną, przedsiębiorcą panią,
ustabilizowaną życiowo, z poczuciem humoru, prowadzącą
własną firmę, celem dzielenia obowiązków i przyjemności.
sygn. 156
•
Rozwiedziona 47-letnia, samotna szatynka, o dużej kulturze
osobistej, lubiąca spacery, dobrą muzykę, teatr, kino - pozna
Pana 40-50 lat, inteligentnego, zadbanego, minimum średnie
wykształcenie o podobnych zainteresowaniach. Przygody,
przelotne znajomości wykluczone. Proszę o przysyłanie
poważnych ofert.
sygn. 157
•
46-letnia, zbyt długo samotna blondynka o zielonych oczach,
dużej kulturze osobistej, z poczuciem humoru, lubiąca spacery,
dobrą muzykę, literaturę, wrażliwa na piękno i ból. Pozna pana
38-50 lat, zadbanego, inteligentnego i odpowiedzialnego o
podobnych zainteresowaniach. Panowie szukający przelotnej
znajomości lub przygody wykluczeni.
sygn. 158
•
Przystojny 21-letni ciemny blondyn, pozna panią z poczuciem
humoru, która zostanie moją przyjaciółką lub kimś bliższym,
wiek do 25 lat.
sygn. 159

Jeśli jesteś samotny
•Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację w
gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego - str. 2 i 3).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa .Dziennik
Bałtycki*, Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

rca
KUPON <£5?.
Uwa

Sto brzuszków
za czekoladę

Specjalistka
od duszy

- Co postanowiłaś sobie na nowy rok?
- Lepiej się uczyć. Dobrze przygotować się do matury.
- Już się boisz?
- Jeszcze nie, ale będę się bała już niedługo...
- Jesteś szczęśliwa?
- Bardzo! Do tej pory udało mi się zrealizować wszyst
ko, co sobie wymyśliłam.
- A z czego jesteś najbardziej zadowolona?
- Że pojechałam do Warszawy na koncert fińskiego ze
społu Him.
- Dietę jakąś stosujesz?
- Obżeram się słodyczami, ale później ćwiczę...
- Gdy zjesz tabliczkę czekolady, to jak długo musisz
ćwiczyć?
- Robię sto „brzuszków".
- Gotować umiesz?
- Naleśniki z twarogiem. I cukrem.
-Przesądna jesteś?
- Jak czarny kot przebiegnie drogę, to się zastanowię:
iść, czy nie iść? Ale idę.
- Zwierzaki lubisz?
- Bardzo! Nawet chciałam kiedyś pracować w schroni
sku dla zwierząt. Mam fajnego psa.
- O jakim mężu marzysz?
- Musi być wierny, czuły i kochający.
Pe

- Postanowienia noworoczne?
- Wziąć się do nauki! Spotkać nowych ludzi. I zaro
bić trochę pieniędzy, żeby wyruszyć na porządne waka
cje.
- Znaczy, pracy się nie boisz?
- Skąd!
- A jak już skończysz szkołę, to gdzie chciałabyć pra
cować?
- Jako fotomodelka.
- A jak już zmarszczek ci przybędzie, to co będziesz
robić?
- Będę psychologiem. Chciałabym studiować psy
chologię. Interesują mnie zakątki ludzkiej duszy... Po
trafię pomagać ludziom rozwiązywać ich problemy.
- Urodziłaś się pierwszego listopada...
- Ale nie ciąży nade mną żadne fatum. Bo urodziłam
się pod szczęśliwą gwiazdą!
- Trzy dowody, że tak jest.
- Mam wielu przyjaciół. Superchłopaka. I fantastycz
ną siostrę!
- Największe marzenie?
- Wyjechać do Finlandii! I żeby spełniło się to,
o czym marzę już od dziecka - żeby być na okładce „Cosmopolitan"!
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Dziennik Tczewski

Piszemy o Tobie. Genowefa Dąbrowska od 35 lat roznosi przesytki

Ciężka
torba listonosza
•„Komarkiem" do adresata 'I Dziennie po 20 km •W śniegu i deszczu

C

hociaż
ży
czenia świą
teczne i no
woroczne,
z
okazji
imienin, uro
dzin, a także
listy do przyjaciół możemy
wysyłać Internetem, to nie
maleje znaczenie pisanej
i przesyłanej pocztą kore
spondencji. Wie o tym do
skonale odchodząca na
emeryturę Genowefa Dą
browska, listonoszka od 35
lat.
Pojemność torby listo
nosza zależy od przesyłek.
Trafiają do nas rachunki,
ulotki reklamowe, obecnie
listonosze roznoszą rów
nież coraz więcej prasy,
więc torby będą jeszcze
cięższe. W torbie listonosza
są wydawnictwa promocyj-

Rok pracy listonosza można po
dzielić na kilka okresów: święta
Bożego Narodzenia, Wielkanoc
i okres lata. W czasie świąt Bo
żego Narodzenia dostarczanych
jest dużo kart z życzeniami świą
tecznymi, noworocznymi, podob
nie jest przed świętami wielka
nocnymi. Latem przesyłane są
kartki z kolonii, obozów. Listo
nosz wyrusza w drogę w każdą
pogodę. Czasami do torby wpa
dają krople deszczu, płatki śnie
gu, latem dopieka słońce.

ne. Genowefa Dąbrowska
codziennie przemierzała
tczewskie ulice, zachodziła
do domków jednorodzin
nych przy ul. Wigury. Zda
niem Ireny Bornowskiej,
naczelnik Urzędu Poczto
wego nr 2 w Tczewie, ła
twiej jest doręczać przesył
ki w budynkach wieloro
dzinnych, w których są
skrzynki pocztowe. Torba
listonosza powinna ważyć
15 kg. Ile waży naprawdę,
wiedzą tylko doręczyciele.

Sumienny
pracownik
- Z Genowefą Dąbrow
ską pracuję od dziesięciu
lat - mówi Irena Bornowska. - To sumienny pra
cownik, nie nadużywa
zwolnień lekarskich, nie
było na nią skarg. Godziła
sprawy rodziny z zawodo
wymi. Podziwiam panie li
stonoszki, które u nas pra
cują.
Genowefę Dąbrowską do
pracy na poczcie namówiła
mama. Najpierw, w listopa
dzie 1968 roku, trafiła do
pracy na poczcie w Godzi
Genowefa Dąbrowska od 35
szewie.
- Początki były ciężkie mówi pani Dąbrowska. Jeździłam od domu do do nik Bałtycki", do Siwiałki,
mu motorowerem „komar Trzcińska. Byłam najmłod
kiem", wtedy było bez szym pracownikiem w tym
pieczniej. Woziłam dużo li urzędzie. Koledzy listono
stów i gazet, także „Dzien- sze nauczyli mnie dziele-

lat roznosi listy i przesytki do adresatów.

nia korespondencji, pod
powiadali, na co mam uwa
żać. Praca listonosza jest
trudna i niebezpieczna, da
je jednak dużo satysfakcji.

Znali ją wszyscy
Panią Genię znali wszy
scy, dlatego przyjmowali ją
w domu serdecznie. Mówi,
że nie lubiła plotkować.
Twierdzi, że wychodząc
z domu, gdzie zostawiała
list, zapominała, co jej mó
wiono. Ludzie często opo
wiadali o swoich sprawach,
problemach.
- Teraz ludzie również
narzekają - mówi G. Dą
browska. - Narzekają na

Zanim listonosz ruszy na trasę, musi posegregować przesyłki.

Każdy z listonoszy ma ustaloną
trasę marszu, wynikającą z ko
lejności ułożonych w torbie li
stów i przesyłek. Nim wyruszy
w drogę, musi ułożyć sobie
przesyłki. Dom po domu, ulica
po ulicy. Trasa przemarszu to
20 km dziennie. Listonosz zuży
wa też dużo butów. Założone
rano, muszą sprostać trudom ca
łodziennej wędrówki.

brak pieniędzy, czekają na
listy od bliskich. Ludzie
obawiają się rachunków
i mówią, że nie mają z cze
go ich opłacać.
Zagrożeniem dla listo
nosza są psy, nasza roz
mówczyni mówi, że kilka
razy została pogryziona.
Twierdzi jednak, że łatwiej
roznosić pocztę na osie
dlach domków jednoro
dzinnych. Ludzie się znają,
a i praca jest bezpieczniej
sza. Gorzej jest w dużych
budynkach.

Aby nie mokły
- Znałam ludzi niamal
jak pacierz, wiedziałam jak
mam się zachować, wcho
dząc do domu danej rodzi
ny - mówi pani Dąbrowska.
Irena Bornowska, na
czelnik Urzędu Pocztowego
twierdzi, że praca listono
sza wiejskiego i miejskiego
różni się nieco. Na wsi trze
ba zajść do prawie wszyst
kich mieszkań. W miejskich
blokowiskach są skrzynki
i korespondencję, która nie
wymaga potwierdzenia od
bioru, można tam ją wrzu-

cić. Do mieszkań puka się
wtedy kiedy trzeba dorę
czyć list polecony.
- Staramy się zabezpie
czyć przesyłki, aby nie mokły w czasie deszczu, czy
śnieżycy Jeśli do tego doj
dzie, to przepraszam od
biorcę. Ludzie to rozumie
ją. Najwięcej problemów
dostarczają przesyłki niemieszczące się w torbie li
stonosza i w skrzynkach.
Wydawnictwa wysyłają ma
sowo segregatory z infor
macjami dotyczącymi zdro
wia, zwierząt. Wtedy trzeba
zostawiać odbiorcom awiza.
Genowefa Dąbrowska
nie wie, jak ułoży sobie ży
cie po odejściu na emerytu
rę. Będzie jej brakowało co
dziennego marszu i ludzi,
których spotykała. Dzień
pracy rozpoczynał się
o godz. 8, a z pustą torbą
wracała na pocztę o 17-19,
zależnie od tego, jaką i ile
korespondencji zabierała
do torby.
Tekst i zdjęcia
Józef Ziółkowski
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Dziennik Tczewski

OPINIE

Na tczewskim targowisku

Nieuczciwa
konkurencja

Spóźnione autobusy
Andrzej Bączyk
kierownik działu przewozów
w tczewskich PKS

— Śnieżyca, jaka przeszła nad
powiatem tczewskim, była przy
czyną opóźnienia wielu kursów
autobusów PKS. Drogi jednak
Fot. A. Połomski
byty przejezdne. Gorzej sytuacja
wyglądała na ulicach Tczewa.
Na osiedlu Suchostrzygi ulica Jaworowa była nie
przejezdna. Nie można było wyjechać samochodem
spod własnego domu.

Ciągle sypał śnieg

•Papierosy bez akcyzy B Handlowcy sią skarżą•Straż Miejska pilnuje

Iwona Jendrzejewska

M

imo że w okre
sie świąteczno-noworocznym na targo
wiskach poja
wia się więcej towarów
i więcej handlujących, nie
wszyscy zarabiają uczciwie.
Niektórzy handlują bez ze
zwolenia.
Jak się dowiedzieliśmy
w tczewskiej Straży Miej
skiej, w ostatnim czasie zła
pano cztery osoby, które
handlowały bez zezwolenia.
Byli to obcokrajowcy, którzy
^chicieli zarobić na sprzedaży
butów i innego rodzaju rze
czy. - Bardzo dobrze, że są
prowadzone tego typu kon
trole, gdyż należy karać oso
by, które sprzedają bez ze
zwolenia - mówi jeden ze
sprzedawców. - Dlaczego
jedni mieliby płacić, a inni
nie. Poza tym te osoby są na
szą konkurencją i w związku
z tym jesteśmy bardzo zado
woleni z takiej pracy Straży
Miejskiej.
Straż Miejska sprawdza
również, czym handlują
kupcy na targowisku, czy też
popularnym manhattanie
w Tczewie. - Sprzedaję
głównie papierosy - mówi
ekspedientka z tczewskiego
manhattanu. - Dzięki tej
racy utrzymuję moją rodziPmę. Nie zawsze jednak zysk
jest taki sam. Kiedy na tar
gowisku pojawiają się sprze
dawcy z papierosami bez ak
cyzy, natychmiast spada za
interesowanie kupnem pa
pierosów w innych sto
iskach. Bywa, że sprzedawa
ny jest alkohol bez akcyzy,
który - o dziwo - cieszy się

mieszkanka Tczewa

— Akcja „Zima"nie do końca się
sprawdza. W czasie śnieżycy,
drogi do wielu miejscowości poiSfjJ ]
wiatu tczewskiego byty trudno
Ł
^
1
przejezdne lub w ogóle nie do
Fot. A. Połomski
pokonania. Wiem, że służby dro
gowe pracowały, zastanawiam
się jednak, czy nie powinny swojej pracy zaczynać
nieco wcześniej. Na niektórych ulicach Tczewa śnieg
zalegał już od kilku dni.

REKLAMA

Bydgoski Zakład
Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia w Pelplinie
Petard i innych środków pirotechnicznych nie można sprzedawać nieletnim.
Fot. Andrzej Połomski

zainteresowaniem wśród
klientów.
Nadal, już po sylwestrze,
powodzeniem cieszą się pe
tardy i inne materiały piro
techniczne.
Nie wolno.sprzedawać te
go typu rzeczy małoletnim.
Na
każdej
petardzie
i wszystkich innych sztucz
nych ogniach powinna znaj
dować się też instrukcja ob
sługi w języku polskim. Jeże
li jej nie ma, to wówczas
również grozi kara. - Osoby
sprzedające na tczewskim
targowisku środki pirotech
niczne powinny mieć przy
zwolenie władz miejskich na
sprzedaż tych akcesoriów powiedział nam Jerzy Wojszwiłło, komendant Straży
Miejskiej w Tczewie.
Funkcjonariusze Straży
Miejskiej przestrzegają, że

zabawa petardami i fajer
werkami jest niebezpieczna.
Nieumiejętna posługiwanie
się nimi, bądź złe ich prze
chowywanie, mogą dopro
wadzić do tragedii. Wywoła
nie pożaru może być tylko
jednym ze skutków tej zaba
wy a bywają przypadki, kie

dy ludzie zostają okaleczeni
na całe życie. Na szczęście
w noc sylwestrową Straż
Miejska nie zanotowała żad
nych niebezpiecznych zda
rzeń związanych z zabawą
materiałami pirotechniczny
mi.
Anna Adamczyk

ogłasza nabór na semestr zimowy
w roku szkolnym 2001/2002
do Studium Ogólnokształcącego
Czas trwania nauki - 4 semestry
Średniego Studium Ekonomicznego
Czas trwania nauki - 5 semestrów
Nauka odbywa się w systemie zaocznym
(piątek, sobota, niedziela - dwa razy w miesiącu).

Sprawdzamy na bieżąco
jerzy Wegiera
zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Tczewie

Bliższych informacji udziela Sekretariat Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Pelplinie, ul. Sambora 5, tel. 536-15-71.
Termin rozpoczęcia zajęć 15 luty 2002 r.

- Prowadzimy kontrole na tczewskim
targowisku i manhattanie. Otrzymujemy
Fot. A. Połomski
sygnały, że niekiedy papierosy sprzeda
wane są bez akcyzy. Sprawdzamy
wszystkie tego typu informacje. W czasie przedświątecznym
nie było osób, które sprzedawałyby kradzione choinki. Każdy
wiedział, że prędzej czy później zostałby złapany i w związ
ku z tym nikt nie podjął się tego ryzyka.

Powiat tczewski. Śnieżyca dała się we znaki

Sparaliżowała ruch na drogach

W

czasie
śnieżycy
w powiecie tczew
skim bardzo trudna
sytuacja panowała na dro
gach. Autobusy kursowały
z opóźnieniem. W pierw
szych dniach nowego roku
wiele dzieci nie dojechało
do szkół. Odcięta od świata
była miejscowość Śliwiny,
gm. Tczew. - Wiatr przewie
wał śnieg z jednej strony
pola na drugą - mówi
mieszkaniec Sliwin. - Na
drodze utworzyły się zaspy,
które dla samochodu osobo
wego były nie do pokonania.
Trudno było się również
wydostać z Rajków, Brzuśc,
Wielgłów., czy też Wielkiego
Garca i Boroszewa.

W szkołach skrócono
lekcje, gdyż dyrektorzy oba
wiali się, że dzieci będą
miały problemy z powrotem
do domu. W gimnazjum
w Dąbrówce uczniowie
uczestniczyli tylko w dwóch
pierwszych godzinach lek
cyjnych. Wszystkie dzieci
zostały zwolnione z lekcji
i odwiezione do domów.
Śnieżyca była też przyczyną
opóźnionego kursowania
pociągów. Na niektóre trze
ba było czekać nawet ponad
godzinę. Problemy z dojaz
dem do kilku miejscowości
miały również autobusy
tczewskiego ZKM. - Dwa
autobusy nr 10, jadące
z Tczewa w kierunku Sub-

»Jakosć zwycięża. Dlatego wybierajcie Państwo
VEKA-wiodący system okienny«
Ze śnieżycy która paraliżowała ruch na drogach, cie
szyły się jedynie dzieci.
Fot. Andrzej

ków, utknęły w Narkowach
- mówi Janina Podowska,
dyspozytorka ruchu w ZKM

w Tczewie. - Ulice Tczewa
były przejezdne,
^

Oferujemy najwyzszej jakości okna wykonane z systemów profili V!KA

P.P.U.
83-260 Kaliska, ul. Długa 3, telVfax (0-58) 58-89-267, pon.-pt. 7.00-15.00
Biuro w Gdańsku, ul. Podkarpacka 21 (wejście od Góralskiej), tel7fax (058) 342-41-68, pon.-pt. 10.00-17.00
Biuro w Starogardzie Gd, ul. Sobieskiego 7, tel. (058) 56-116-52, pon.-pt. 9.00-16.00
10137949/A/24
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Jak witaliśmy Nowy Rok

Na prywatkach
i w historycznej scenerii
ieszkańcy Kociewia witali
Nowy Rok na
balach, prywatkach,
w domach z rodziną, a tak
że wprost na ulicach. Nie
którzy jednak całą noc dy
żurowali - pracowało pogo
towie ratunkowe, strażacy,
policjanci. Ryszard Dirda,
aspirant sztabowy, oficer
dyżurny w Komendzie Po
wiatowej Policji w Tczewie
powiedział nam, że sylwe
strowa noc była wyjątkowo
spokojna. Podobne infor
macje otrzymaliśmy z Pań
stwowej Powiatowej Straży
Pożarnej.
Na bal do zamku
w Gniewie zjechało około
stu osób, niektórzy z bardzo
daleka. W progu warowni
gości witali zbrojni współ
czesnego regimentu pie
choty, Jaśnie Oświeconego
Hetmana Wielkiego Rycer
stwa Polskiego Tadeusza
Pagińskiego, wespół z hetmaństwem Stanisława Ko
niecpolskiego. Honory go
spodarza sprawował Jeremi
ze Struczyna, czyli Jarosław
kasztelan
Struczyński,
gniewski. Każdy z gości, za-

nim wszedł na salę, podpi
sał akt kapitulacji. W za
mian otrzymał sakiewkę
z solidami, które wybito
w zamkowej mennicy Moż
na było nimi zapłacić za
sylwestrową strawę. Wszy
scy goście, nawet nie wie
dząc kiedy, stali się rekru
tami zamkowej załogi. Na
tak powstałe wojsko czeka
ły atrakcje wzorowane na
czasach XVII-wiecznych.
Goście mieli okazję spraw
dzić się we władaniu daw
nym orężem. Młoda uczest
niczka balu świetnie "wy
wiązała się z zadania. Spisa
w jej ręku nawet nie za
drżała. Nieco problemów
miał jej partner. Kiedy
przyszło mu zaprezentować
muszkiet, ku uciesze ogó
łu... opadły mu porcięta.
O północy Stary Rok z No
wym stoczyli zacięty bój.
Wszyscy goście bawili się
wspaniale do samego świ
tu. - W przyszłym roku też
tutaj przyjedziemy - za
pewniła nas Anna Iżycka-Herman z Gdańska. - To
wspaniała zabawa i wspa
niały pomysł.
(kap, józ)

Gości gniewskiego zamku czekały atrakcje wzorowane
na czasach XVII-wiecznych.

Biesiada w Gniewie trwała do rana.
REKLAMA

OKTAN

Połomski
W Państwowej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej
w Tczewie dyżur pełnili starszy ogniomistrz Witold Ko
chanowski i Helena Jakubowska, starszy sekcyjny.
Fot. Józef Ziółkowski

Mieszkańcy zebrali się na Rynku w Gniewie, aby współnie radośnie przywitać Nowy Rok.
^.AndizejMomsa

0

północy wszędzie strzeliły korki szampanów.
Fc A^e,poiom*
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Morzeszczyn. Rok inwestycji

Dla wygody, ekolog
bezpieczeństwa
1Agencja pomogłaI Więcej telefonów•Odnowione świetlice
miony
rok dla
gminy
M o rzeszczyn był
rokiem
inwestycji. Niedawno za
kończono dwie najważ
niejsze z nich, a mianowi
cie trwającą przez cztery
miesiące budowę kanali
zacji w Borkowie i wodo
ciągu z Morzeszczyna do
Dzierżążna.
Pierwsza z inwestycji,
sfinansowana przez gminę
i Wojewódzki Fundusz
chrony
Środowiska,
osztowata 450 tys. zł, dru
ga - ok. 400 tys. zł, pocho
dzących z gminnej kasy.
- Udało się nam kilka
inwestycji, ale te dwie
uważam za najważniejsze
- mówi Piotr Laniecki,
wójt gminy Morzeszczyn. Inwestycje w gminie zo
stały zrealizowane dzięki
wsparciu
finansowemu
Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
Przy okazji budowy wo
dociągu udało się Mo
rzeszczynie uzbroić 20
działek na osiedlu dom
ków jednorodzinnych przy
szkole. Również w Mo
rzeszczynie wybudowano
parking na 13 miejsc, który
oprawił estetykę wsi, ale
sprawił, że zatrzymujące
lę w zatoczce przy par
kingu autobusy nie stwa
rzają zagrożenia dla wy
siadających i wsiadających
dzieci.
- Istotną inwestycją jest
również gruntowna mo
dernizacja dwóch hydro
forni w Bielsku i Królów
Lesie - mówi Piotr Laniec
ki. - Pozyskaliśmy je rów-

w

4

zawsze w środę
WIECZÓR
wybrzeża

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

GENERALI
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
•Szukasz możliwości wysokich zarobków
•Chcesz dopasować czas pracy do swoich możliwości
•Pragniesz, aby praca dawała Ci satysfakcję, nie tylko finansową
•Chciałbyś współpracować z jednym z najpotężniejszych
koncernów ubezpieczeniowych na świecie
=
Skontaktuj się z nami!
Nasze wymagania:
•wykształcenie co najmniej średnie
•przedsiębiorczość
•kreatywność
• umiejętność pracy w zespole
•silna motywacja do osiągnięcia sukcesu
•wiek powyżej 21 lat

r
mm
r

I

Czekamy:
Oferty pisemne prosimy kierować na adresy
MENADŻER ODDZIAŁU STANISŁAW ANDRULEWICZ
81-824 SOPOT, ul. Armii Krajowej 116/9
MENADŻER FILII ANDRZEJ KABAT
76-200 SŁUPSK, ul. Łukasiewicza 6/57

W nowym roku mają się poprawić dojazdy do niektórych miejscowości w gminie.
Fot. Andrzej Połomski

nież z Agencji Rolnej Wła
sności Skarbu Państwa
i już działają.
We wsiach Kierwałd
i Gąsiorki wyremontowano
ochotniczych
świetlice
straży pożarnych. Budynki
nowe
elewacje,
mają
a w łazienkach położono
kafelki. Gmina wreszcie
doczekała się poprawy
łączności telefonicznej. We
wsiach Majewo i Bielsk
mieszkańcy już mają tele
fony w domach. Wiosną
kolejne wsie w południo
wej części gminy, czyli
Królów Las, Kierwałd
i Gąsiorki będą mogły sko
rzystać z usług telekomu
nikacji.
Gmina Morzeszczyn to
3850 mieszkańców, którzy

żyją w 11 sołectwach. Oko stycje. Jedną z nich będzie
ło 200 rodzin korzysta ze gruntowna modernizacja
ścieków
wsparcia
Gminnego oczyszczalni
Ośrodka Pomocy Społecz w Majewie. Ośrodek Zdro
nej. Wielu jest bezrobot wia w Morzeszczynie rów
nież doczeka się remontu.
nych.
Morzeszczyn w roku
2002 czekają koleje inwe- (mt)

Wykonany zostanie projekt
sali gimnastycznej przy
Szkole
Podstawowej
w Swarożynie, kontynu
owana będzie również roz
budowa gimnazjum w Dą
brówce. Na wyposażenie
w gaz gm. Tczew przezna
czono 450 tys. zł, zaś na na
budowę dróg, chodników
i wiat 400 tys. zł.
Na budowę świetlicy
w Lubiszewie przeznaczo
no 100 tys. zł.
W
przyszłym
roku
ochotnicze straże pożarne
w gm. Tczew otrzymają 120
tys. zł, biblioteki ponad 118

e-mail: generali@gdansk.home.pl

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

[GENERALI

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. •

W szkole mieszkania
Piotr Laniecki

-

i . ,.t .*
ki , :
I

wójt gminy Morzeszczyn
- Za sukces tego roku uznaję bezkon
fliktowe zamknięcie szkoły w Lipiej Gó
rze. Rozmowy z mieszkańcami w tej
Fot. A. Połomski
sprawie trwały dwa lata. W szkole,
w klasach 1-3, bywało około 15 dzieci.
Z czasem większość i tak przyjeżdżała do Morzeszczyna.
W budynku byłej szkoły powstaną dwa mieszkania. Mają już
nabywców. Budynek zostanie sprzedany jeszcze w tym roku.

Najwięcej na oświatę i opiekę społeczną

N

AUTOfllOTO
G RflI Kfl, ,

Generali Group jest trzecim co do wielkości koncernem
ubezpieczeniowym w Europie. Istnieje od 1831 roku.

Tegoroczne wydatki w gminie Tczew

ajwięcej pieniędzy
z budżetu gminy
Tczew przeznaczo
nych zostanie w tym roku
na oświatę i wychowanie.
Na ten cel zaplanowano
ponad 6 min zł, z ponad 15
min w budżecie przezna
czonych na wydatki.
Blisko 2 miliony złotych
zostały przeznaczone na
opiekę społeczną, w tym
m.in. zasiłki rodzinne, pie
lęgnacyjne i wychowawcze
oraz dodatki mieszkanio
we. Wydatki przeznaczone
na inwestycje w oświacie
wyniosą ponad 1 min zł.
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nie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i mło
dzieży szkolnej - powie
dział nam I. Włochyń.

tys. zł. Wydatki na oświe
tlenie ulic, placów i dróg
wyniosą 200 tys. zł.
- Budżet gminy Tczew na (as)
2002 rok obejmuje też kolo

Kredyt i pożyczka
Ireneusz Włochyń
wójt gminy Tczew

Fot. A. Połomski

- Źródłem uzupełnienia deficytu budże
towego będzie długoterminowy kredyt
oraz pożyczka. W bieżącym roku bę
dziemy kontynuować obecnie prowadzo
ne inwestycje i rozpoczniemy kolejne.

RGtarm

OLEJ
OPAŁOWY
lekki RGterm

PHU RAF-OL sp. zoo. 80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:

Żukowo, ul. Kościerska 11
tel.(058) 685 90 12-14, 681 72 74, fax 685 93 94

Stacje Paliw
- Gdańsk, ul. Narwicka 17, tel. 343 10 95 w.23
- Gdynia, ul. Rdestowa 65/67, tel. 629 90 41
- Gdańsk, ul. Sztutowska 17, fax: 763 12 25
<0 Rafineria Gdańska
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Szczęśliwe karty
Co tydzień w rubryce
f
VII
„Szczęśliwe karty" za
dajemy Państwu jed
no pytanie. Odpowie
niCDŹUIIADCK
dzi należy przysyłać
do nas na kartce
jjiijgBIBiiiWlii
pocztowej do 15 dnia
następnego miesiąca. Po czterech pytaniach mie
siąca wśród osób, które nadeślą prawidłowe od
powiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca - week
end dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we
Wdzydzach Kiszewskich w powiecie kościerskim.
Dzisiejsze pytanie;
Jaki nowy konkurs będzie rozgrywany na łamach
„Dziennika" od 11 stycznia?

otel

Weekend
w jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na
weekend będzie HOTEL

mógł wyjechać do I
hotelu La Siesta — ,A
nasz Prenumerator z rodziną, jeśli odpowie przy
najmniej na jedno z naszych pytań. Wśród osób,
które nadeślą odpowiedzi wybierzemy tę, która
z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat)
w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta
z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali
gimnastycznej oraz z solarium.
Należy tylko nadesłać nam odpowiedź na nastę
pujące pytanie:
Gdzie znajduje się pomnik Poległych Stoczniow
ców (Trzech Krzyży)? Na odpowiedzi czekamy do
6 lutego 2002 r.

SIEST

Gdzie dzwonić
Informacje o konkursach można uzyskać pod
bezpłatnym nrumerem telefonu 0 800 15 00 26.
Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenu
meraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem
„Szczęśliwe karty" lub Jastrzębia".

Warto zaprenumerować
gazety
- masz bezpłatnie dostarczoną prasę do domu
- gwarantujemy stałą cenę - niższą niż w kiosku
- możesz otrzymać bezpłatną skrzynkę na prasę
na czas prenumeraty
- masz 50 procent zniżki na ogłoszenia drobne
- otrzymujesz Kartę Klubu Prenumeratora, która
uprawnia Cię do zniżek u naszych partnerów
(w restauracjach, punktach usługowych)
- możesz brać udział w atrakcyjnych konkursach,
które zarezerwowane są tylko dla naszych Prenu
meratorów.
Yjjfgps

Prosta, piękna
i uboga
•W bizantyjskich kolorach B Pełna symboli S Budowali wszyscy

P

iękną szopkę
wykonali
uczestnicy
Warsztatów
Terapii Zajęc i o w e j
w
Tczewie.
. Ustawili ją w kościele Naj
świętszej Maryi Panny
Matki Kościoła na tczew
skim osiedlu Suchostrzygi.
Szopkę można oglądać
do 6 stycznia, do święta
Trzech Króli. Ma ona ele
menty ludowe, z bizantyj
skimi kolorami - niebie
skimi i złotymi. Od wielu
lat uczestnicy warsztatów
wykonują szopki do ko
ścioła na osiedlu Sucho
strzygi. Co roku są one in
ne.
- Najpierw zrobiliśmy
jednego małego anioła
z drewna i palonej gliny powiedziała nam Józefa
Tymińska,
terapeutka
z WTZ. - Miał on być sym
bolem świąt.
Użyte kolory w szopce
to dowolna, radosna twór
czość wszystkich uczestni
ków Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Każdy malo
wał anioła tak, jak go sobie
wyobraża. Nie zachowano
symbolu białych skrzydeł,
tu są one kolorowe.

Szopka w tczewskim kościele na Suchostrzgach.

- Józia stworzyła kon
cepcję - powiedział nam
Michał
Wieczorkowski,
również
terapeuta.
Wszyscy brali udział w jej
realizacji. W trakcie pracy
powstawały nowe wizje,
nowe elementy.

Część aniołów wykona
nych z drewna i gliny śpie
wa, inni popadli w zadumę
lub uśmiechają się z nie
dowierzaniem. Centralną
częścią szopki jest Święta
Rodzina. Prosta, piękna
i uboga. Maryja trzyma
Dzieciątko na rękach

Fot. Józef Ziółkowski

i okazuje Go dzieciom, któ
re przyjdą do szopki
w święta Bożego Narodze
nia. Bo przecież szopka
jest głównie dla nich. Obok
Maryi stoi Józef. U ich stóp
porozstawiano gliniane
baranki.

(józ)

Gniewski zamek dawniej i dziś

Odbudowany po pożarze
N

ajwiększą atrakcją
turystyczną Gniewa
jest zamek pokrzyżacki z XIII wieku. Warow
nia wraz z murami, wieżami
i studnią, zbudowana zosta
ła w latach 1285-1350. Od
budowano ją po pożarze, do
którego doszło w 1921 roku.
Podczas wojny mieściło się
tam więzienie. Do obecnego
stanu doprowadził zamek

w latach 90. XX w. Jarosław
Struczyński, kasztelan wa
rowni z ówczesną bur
mistrz Marią Gurzyńską
oraz powstającym wówczas
Bractwem Rycerskim Zam
ku Gniewskiego. Zamek od
budowano w ramach robót
publicznych. Obecnie znaj
duje się w nim Muzeum Ar
cheologiczne, swoją siedzi
bę ma również Bractwo Ry

cerskie Zamku Gniewskie
go. Co roku odbywają się
w nim inscenizacje turnie
jów rycerskich i prezenta
cje kultury średniowiecz
nej. Biesiady rycerskie,
spektakle historyczne spra
wiły, że od kilku lat Gniew
jest uznawany za jeden
z głównych ośrodków krze
wienia tradycji średnio
wiecznych w Polsce.

Jeżeli nasi Czytelnicy dys
ponują archiwalnymi zdję
ciami znanych w powiecie
tczewskim
obiektów,
zwłaszcza gdy obecnie wy
glądają one zupełnie inaczej,
prosimy o kontakt z naszą
redakcją w Tczewie przy ul.
Mickiewicza 17 (tel. 532-4007). Chętnie takie fotografie
opublikujemy, oczywiście
zwracając je właścicielowi.
(as)

klubu mmmmmmmM
Nasi Partnerzy
III7b rabatu

Gniewko na konsumpcję
Maia Karczma

koto Gniewa

teL (058)535-15-27

Rabat honorowany na
podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

10%

uł. Koilątaja 9
Tczew

tel, (058)531-04-64

rabatu
konsumpcję
Restauracja na
(be* alkoholu)
,Mocca'
pi Hallera 20

Tczew
tel. (058)777-56-63

Płonący zamek w Gniewie

Fot. Andrzej Połomski/arch.

Dziś warownia prezentuje się imponująco.

Fot

AntoejPołomski

www.naszemiasto.pl

wybrzeża

serwis informacji krajowych

Dziennik Tczewski

JESTES
W POTRZEBIE
Informacja

Nie przegap
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Wystawa fotografii

Wyścig szczurów

Warto wybrać się do galerii Tczewskiego Centrum Kul
tury przy ul. Kołłątaja 9 na wystawę fotografii Sławo
mira Gawrońskiego, poświęconą pierwszym edycjom
Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych
i Plastycznych Zdarzenia. Autor wystawionych zdjęć
fotografią pasjonuje się od 13 lat. Najchętniej utrwala
w kadrze przyrodę, pejzaże i wydarzenia artystyczno-kulturalne. Ekspozycję można obejrzeć w TCK, od po
niedziałku do piątku, w godz. 9-17. Wstęp wolny.

Pomorskie Centrum Informacji,
usługi, handel, produkcja, targi,
przetargi, służba zdrowia,
turystyka. Telefon: 94-34.

Gniew
APTEKA do godz. 22 dyżur pełni
apteka Kociewska przy ul. 27
Stycznia, tel. 535-27-93
POGOTOWIE RATUNKOWE
7 Marca 10, tel. 535-26-99 lub 999
POLICA ul. Kościuszki 2, tel. 53522-07
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 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
URZĘDY, Urząd Miasta i Gminy, pl.
Grunwaldzki 1 tel. 535-22-56 pon.pt. 7.30-15.30; Urząd Stanu Cywil
nego, pl. Grunwaldzki 1 tel. 53522-56 w. 23 pon.-pt. 7.30-15
INF. PKS ul. Kopernika 535-23-26

Pelplin
APTEKA apteka Pod Lwem ul. Wy
bickiego 2 tel. 536-12-39
apteka Pod Orłem ul. Mestwina 1
tel. 536-15-44
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Wy
bickiego 14, tel. 536-12-14 lub 999
POLICJA ul. Wybickiego 2a, tel.
536-17-02
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ul.
Sambora, tel. 536-19-98
'URZĘDY Urząd Gminy i Miasta, pl.
Grunwaldzki 4, tel. 536-12-61 wt,
czw., pt. 7.40-15, pon., śr. 7.40-16,
I sob. m-ca 7.40-13

Tczew
APTEKA
W Tczewie od 4.01 do 10.01 dyżur
nocny od godz. 20 pełni apteka
Kopernik, ul. Kopernika, tel. 531 26-30
SZPITALE Miejski, ul. 30 Stycznia
57, tel. 531-10-46; Chorób We
wnętrznych, ul. Paderewskiego 11,
tel. 531-02-16; Kolejowy, ul.1 Maja
15 tel. 531-37-13
POLICJA Komenda Powiatowa ul.
Kasprowicza 2, tel. 531-13-00; Ko
misariat Policji Suchostrzygi, ul.
Żwirki 50, tel.532-63-70;
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
531-12-29
STRAŻ POŻARNA ul, Lecha 11, tel.
531-35-46, 998
STRAŻ MIEJSKA ul. Piłsudskiego 1,
(tel. 531-39-61
URZĘDY Urząd Miejski, ul. Piłsud
skiego 1, tel. 531-31-20;
Urząd Gminy, ul. Lecha 10,
tel. 531-36-57; Starostwo Powiato
we, ul. Dąbrowskiego 18, tel. 53130-60, tel./fax 531-29-26; Urząd
Skarbowy, ul. Gdańska tel. 531-2529; Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Rutkowskiego tel. 531-31-21
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
ul. Obr. Westerplatte 1,
tel. 531-12-21; 914
INF. PKP ul. Pomorska 18,
tel. 531-55-22
INF. PKS al. Zwycięstwa 13,
tel. 531-47-52

Koncert kolęd
TCK zaprasza na noworoczny koncert kolęd. Wystąpi
zespół Water Koker oraz Zbigniew Flisikowski i Kame
leon. Początek koncertu dzisiaj, o godz. 18.30, w ka
wiarni TCK, przy ul. Kołłątaja 9. Wstęp wolny.
Od dzisiaj o godz. 19.45 w tczewskim kinie
Wisła wyświetlany jest film pt. „Wyścig szczu

rów .

Fot. Materiały promocyjne

Polecamy naszym Czytelnikom wybrać się do
tczewskiego kina Wisła na film pt. „Wyścig szczu
rów".
Magnat finansowy z Las Vegas, Donald Sinclair,
gotów jest na wszystko, by uszczęśliwić najbogat
szych graczy ze swego kasyna. Wpada więc na
pomysł, aby zorganizować zawody, w których bę
dą oni mogli typować zwycięzców - ludzki „wy
ścig szczurów".
Uczestnikami wyścigu zostanie sześciu przypad
kowo wybranych zwykłych ludzi: Sinclair wkłada
sześć złotych monet do sześciu różnych automa
tów do gry w swoim kasynie. Każdy, kto wygra
monetę, będzie mógł wystartować w wyścigu. Na
zwycięzcę czeka nagroda w wysokości dwóch mi
lionów dolarów. Pieniądze ukryte są w torbie po
dróżnej w schowku na dworcu kolejowym w Silver City w Nowym Meksyku - ponad tysiąc kilo
metrów od Las Vegas. Zwycięzca bierze wszystko.
Uczestnicy wyścigu nie wiedzą, że Sinclair i jego
goście śledzą każdy ich ruch, zakładając się, który
z nich wygra. Nasi bohaterowie podróżują samo
lotem, pociągiem, śmigłowcem, autobusem wszystkim, co się rusza. Oszukują, kłamią i nie
cofną się przed niczym, byle zdobyć upragnioną
nagrodę. Kto pierwszy dotrze na metę wyścigu?
(oprać, mm)

Atlantyda, zaginiony ląd
W tczewskim kinie Wisła wyświetlany jest także film animowany dla
dzieci, pt. „Atlantyda, zaginiony ląd". Polecamy wybrać się naszym
najmłodszym Czytelnikom.
Tysiące lat temu mieszkańcy tytułowej Atlantydy stworzyli kwitnącą
cywilizację. Była ona u szczytu swej potęgi, kiedy król postanowił
użyć swych niezwykłych mocy do przejęcia władzy nad światem. Wy
buchł otwarty konflikt, który doprowadził do zagłady miasta. Atlanty
da zniknęła bez śladu i wszelki słuch o niej zaginął. Rok 1914. Milo
James Thatch, młody kartograf i lingwista, stara się przekonać kole
gów z muzeum, w którym pracuje, że wie, gdzie znajduje się legen
darne państwo.
W tczewskim kinie Wisła dzisiaj o godz. 16 projekcja filmu dla dzieci
pt. .Atlantyda, zaginiony ląd". Bilety w cenie 10 zł (normalny)
i 9 (ulgowy) do nabycia w kasie przed seansem.

(oprać, mm)

Bilety dla Ciebie
Mamy dla naszych Czytelników podwójne zaproszenie na film dla
dzieci pt. „Atlantyda, zaginiony ląd". Bilet czeka na tego, kto pierw
szy zgłosi się do naszej redakcji, mieszczącej się w Tczewie przy ul.
Mickiewicza 17, z aktualnym egzemplarzem „Dziennika Bałtyckie
go". Projekcja filmu dzisiaj o godz. 16.

i

Najładniejsze szopki
Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Skarszewach
odbędzie się o godz. 17 podsumowanie konkursu szo
pek, stroików i lampionów bożonarodzeniowych. Wrę
czone zostaną tęż nagrody Rozstrzygnięcie konkursu
poprzedzi koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Ogniska
Muzycznego. Każde dziecko otrzyma słodycze. Wystawę
oglądać można do połowy stycznia, codziennie w godz.
8-20 w Zamku Joannitów

Nagrody dla najlepszych
Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą szopkę bo
żonarodzeniową odbędzie się również w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Gra
nicznym jutro o godz. 14. W konkursie wzięły udział
dzieci z całej gminy, które wykonały szopki różnymi
technikami.

Czekają na zgłoszenia
Tczewskie Centrum Kultury zaprasza dzieci do wzięcia
udziału w świątecznym wydaniu znanej i cieszącej się
ogromną popularnością imprezie pod hasłem „Śpiewa
my i tańczymy". Zgłoszenia przyjmowane są w sekreta
riacie TCK przy ul. Kołłątaja 9, teł. 531-07-07.

Wystawa szopek
Pokonkursową wystawę szopek bożonarodzeniowych
można oglądać w Muzeum Ziemi Kociewskiej przy uli
cy Bocznej 2 w Starogardzie Gd, Tegoroczna edycja
konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowa
niem, wzięło w niej bowiem udział prawie siedemdzie
siąt osób. Wykonawcy użyli różnorodnych materiałów,
prace były zrobione m.in. z drewna, plasteliny, szyszek
i liści. Szopki można podziwiać od poniedziałku do
piątku, w godz. 10-16 oraz w soboty w godz. 10-15. Wy
stawione będą do 6 stycznia.
(mm)

LEKTURY NA ZIMOWE WIECZORY
Paulo Coeiho
„Weronika postanawia
umrzeć"

Umiera się na wiele sposobów: z miłości,
z tęsknoty, z rozpaczy, ze zmęczenia, z nu
dów, ze strachu... Umiera się nie dlatego, by
przestać żyć. Inaczej, kiedy świat zacieśnia
się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się być
jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą
stawia się własne życie. Tytułowa bohaterka
postanawia umrzeć bez wyraźnego powodu, bez żalu i bez patosu.
Może dlatego, że szukając łatwych rozwiązań, jej życie stało się
mdłe, jak potrawa bez przypraw, pozbawione szaleństwa. A gdzie
go szukać, jeśli nie w domu wariatów, pośród tych, którzy obdarze
ni nim zostali w nadmiarze. Weronika uczy się na nowo życia, po
znaje siebie samą, zmartwychwstaje. Weronika chce żyć inaczej...

(mm)

Zjesz
w Zajeździe
Gniewko

Dziennik
Bałtyckimi
Zamów prenumeratę

O 800 1500 26

KINO

Prod.Wiek

Godzina

Katarzyna Grochola
„Podanie o miłość"

Jest to lektura nostalgiczna, zabawna, wzru
szająca. W swoich opowiadaniach autorka
prowadzi nas przez świat uczuć skompliko
wanych, rozmijających się, niespełnionych,
zawsze jednak ożywionych wiarą i nadzieją.
Świat nie jest taki zły, nawet w tragedii jest
wymiar, który nadaje jej sens. To, co zwykli
śmy traktować jak przedmiot powszedni:
wieczne pióro, blaszka do podbicia buta, kartka papieru - nabiera
tutaj wymiaru metafizycznego, a prostocie bliżej do dobra niż inteli
gencji do mądrości. Trudno się oprzeć takiej dawce emocji. Przesłanie
jest proste: ludzie są dobrzy, tylko czasem im się coś plącze i myli.
GROCHOLA

Wisła
Atlantyda ****
ul. Dąbrowskiego Straszny film 2*
11, .
Wyścig szczurów '
tel.351-30-32

USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)

16
18

19.45

nieczynne
Wierzyca
Ocena filmów: Skala ocen wg Jarosława Zalesińskiego ****
zobacz koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na
własną odpowiedzialność.
Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania
przyczyny.

GDZIE ZJESC
•Restauracja Carina
Lokal funkcjonuje na największym
z tczewskich osiedli -Suchostrzygach.
Tczew, al. Solidarności 19, tel. 53151-88; 531-51-98; 532-02-40; 53202-24; 532-02-60.
•
Pod Ortem s.c
Lokal jest najdłużej działającą pla
cówką gastronomiczną na Nowym
Mieście. Od wielu lat cieszy się za
interesowaniem mieszkańców
Tczewa.
Tczew, ul. Gdańska 49 tel.
(058)531-52-69 tel/fax.
•
Kameralna
Restauracja ta jest najstarszym na
os. Czyżykowo lokalem. Nowocze
sny wystrój wnętrza zachęca do
odwiedzenia lokalu.
Tczew ul. Czyżykowska 67, tel.
(058)531-16-66, 530-20-70.
•Słoneczny Zajazd
Lokal położony jest przy drodze
krajowej nr 1. Zmotoryzowani
klienci najłatwiej dotrą na parking
przy restauracji od strony Gdańska.
Miejsc na parkingu jednorazowo
wystarczy dla 12 tirów.
Tczew, ul. Reymonta 6, tel.
(058)531-17-16.
•Sokół
Bar Gastronomiczny Sokół Lucjan
Sokołowski położony jest przy tra
sie wylotowej w Tczewa w kierun
ku Bałdowa.
Tczew ul. Nowowiejska 2F, tel.
531-76-81; 531-36-32.
•Restauracja Millenium
Lokal znajduje się na Starym Mie
ście. Restauracja wystrojem przy
pomina lokale funkcjonujące
w Polsce w okresie 20-lecia mię
dzywojennego.
Tczew, ul. Krótka 6, tel. 0603 6209-62.
•Pizzeria Capri
Pizzeria prowadzi szeroko zakrojo
ny program promocji. Stali klienci
mogą liczyć na daleko idące upu
sty.
Tczew, ul. Armii Krajowej 66A, tel.
(058) 532-62-22.
•Restauracja Mocca
Lokal znajduje się na Starym Mie
ście. Przez wiele lat nazwa Mocca
kojarzona była jedynie z kawiarnią.
Od dwóch lat lokal, z najstarszym
w Tczewie gastronomicznym rodo
wodem, stał się cenioną przez
smakoszy restauracją.
Tczew, pl. Hallera 20, tel. (058)
777-56-63, fax 531-23-78.
•
Bar Starówka
Lokal z około 50-letnią tradycją, od
początku swego istnienia funkcjo
nował jako bar. Od kilku lat miła
obsługa, czysta, jasna sala kon
sumpcyjna, niedrogie, smaczne da
nia sprawiają, że do Starówki chęt
nie zaglądają klienci.
Tczew, pl. Hallera 2/3, teł. (058)
531-28-61.
•Bar SA!-GON
Jedyny lokal w Tczewie serwujący
dania typowe dla tradycji kulinar
nych Azji kusi przechodniów już
choćby witryną. Orientalne ele
menty wystroju nadają temu nie
wielkich rozmiarów lokalowi egzo
tycznego klimatu.
Tczew, ul. Mickiewicza 12, tel. 77755-55.
•U Jędrusia
Mały, przytulny lokalik mieści się
w jednej z hal targowych na
tczewskim manhattanie.
•Trefl -restauracja zajazd
Do Trefla chętnie wybierają się
tczewianie. Chociaż lokal mieści
poza granicami miasta, nie ma
większych trudności z dotarciem.
Do Czarlina można dojechać auto
busami tczewskiego ZKM.
Tczew Czarlin 68B, gm. Tczew, tel.
(058) 536-67-34; 536-69-67.

(mm)

12?

Bałtycki

NA EKRANACH KIN

GB Reż.: Jean-Pierre Jeunet
li Prod.: Niemcy/Francja, 120 min, od lat 15
m Typ: komedia obyczajowa
H Występują: Andrey Tatou, Mathieu
Kassovitz
li Kino: Multikino, Silver Screen, Kameralne,
Bałtyk, Helikon

Rozdamy

20

Atlantyda: Zaginiony ląd
M Reż.: Gary Trousdale, Kirk Wise
m Prod.: USA, 90 min., b.o.
m Typ: animowany/fantasy
M Kino: Multikino, Silver Screen

dwuosobowych
zaproszeń do kina
SfUEf n$CtEl

1/ ilka tysięcy lat temu mieszkańcy Atlantydy stworzyli kwitnącą
IX cywilizację. Król i jego poddani postanowili przejąć władzę
nad światem. Wybuchł otwarty konflikt, który doprowadził do
zagłady miasta. Zmieciona z powierzchni ziemi Atlantyda zniknęła
bez śladu i wszelki słuch o niej zaginął. Aż do teraz...

Nikomu ani słowa
M Reż.: Gary Fleder
H Prod.: USA, 114 min, od lat 15
nTyp: thriller
M Występują: Michael Douglas, Sean Bean,
Jennifer Esposito
•Kino: Multikino, Silver Screen
> ieznani sprawcy porywają córkę cenionego nowojorskiego
I % psychiatry. W zamian za jej uwolnienie żądają, by wydobył on
bezcenne dla nich informacje od jednej ze swoich pacjentek
- pogrążonej w katatonii osiemnastoletniej dziewczyny, która
zdaje się skrywać mroczną tajemnicę.

szczurów
m Reż.: Jarry Zucker
•
Prod.: Kanada/USA, 112 min, od lat 12
•
Typ: komedia
•Występują: Whoopi Goldberg, Cuba
Goodling
H Kino: Multikino, Silver Screen

& fi agnat finansowy z Las Vegas, Donald Sinclair, gotów jest na
I wszystko, by uszczęśliwić najbogatszych graczy ze swego

kasyna. Wpada więc na pomysł, by zorganizować zawody, w któ
rych będą oni mogli typować zwycięzców - ludzki „wyścig szczu
rów".

Zoolander
Reż.: Ben Stiller
I Prod.: USA, 89 min, od lat 15
Typ: komedia
I W/stępują: Ben Stiller, Owen Wilson, Will
Ferrell, Christine Taylor, Milla Jovovich
I Kino: Multikino, Silver Screen
jp\ erek Zoolnder jest jednym z najbardziej wziętych modeli.
Zapatrzony w siebie prostak traci wkrótce tę prestiżową
pozycję i daje się zwerbować do pracy w CIA. Jego przełożeni
próbują wmieszać Zoolandera w morderstwo prezydenta Male
zji.

U

Ostatni bastion
•
Reż.: Rod Lurie
H Prod.: USA, 130 min, od lat 15
•
Typ: sensacyjny
•Występują: Robert Redford, James
Gandolfini
M Kino: Multikino, Neptun, Bałtyk
Iięzienie wojskowe o jest ostatnim przystankiem w błyskotli
wej karierze generała Irwina. Błędny rozkaz generała spra
wił, że zginęli jego podkomendni. Postawiony przed sądem wo
jennym Irwin został skazany i zdegradowany. Zakład kierowany
jest przez pułkownika Wintera, który okazuje Irwinowi otwartą
wrogość.

(patrz rubryka „Bilety dla Was")

edni mówią horror, inni
mówią thriller. Jedno
jest pewne: są duchy
i jest straszno... „Inni",
czyli „The others" to
wielki przebój ubiegłego ro
ku w Stanach i zdobywca
niezliczonej ilości wyróż
nień, nagród, nominacji do
nagród, oraz (co najważniej
sze) pochlebnych recenzji.
Podoba się klimat scena
riusz, mroczne zdjęcia i Ni
cole Kidman w roli głównej.
Aktorka gra Grace, matkę
samotnie
wychowującą
dwójkę dzieci. Kobieta czeka
na powrót męża z frontu
(jest II wojna światowa).
Swój czas spędza z dziećmi
cierpiącymi na szczególną
przypadłość, fotofobię, czyli
alergię na światło słoneczne.
Upiorna rodzinka mieszka
w starym wiktoriańskim do
mu, gdzie zawsze panuje
półmrok, a drzwi nigdy nie
zostają uchylone. Jakby mało
było tych koszmarnych wra
żeń, córka Grace zaczyna
opowiadać o dziwnych po
staciach, które odwiedzają
jej pokój, a służba ucieka
w podskokach. Kim są
„inni", gnieżdżący się
w zakamarkach starego
domu? Czy są tylko wy
dziecięcej
tworem
fantazji czy istnieją
naprawdę? Powiało
chłodem? Czujecie
już dreszcze...?
Oby. Te „dresz
cze", chłód, mrok
i nastrój przynio
sły „Innym" 100
min
dolarów
wpływów w Sta
nach Zjedno
czonych i Ka
nadzie, a także
rekordy powo
dzenia w ki
nach Hiszpa
nii, Brazylii
oraz Anglii.

J

Nicole Kidman za rolę w „Innych" zdobyła nominację
do Złotego Globu.

Dodatkowo film zdobył
nominację do Europejskiej
Nagrody Filmowej EFA,
a Nicole Kidman nominację
do nagrody Złotego Globu.
Reżyserem „Innych" jest
Alejandro Amenabar, hisz
pański twórca, który swoją
amerykańską karierę za
wdzięcza byłemu mężowi
Kidman, Tomowi Cruise'owi. To on, zachwycony
filmem Amenabara „Open
your eyes", ściągnął Hiszpa
na do Hollywood. Chciał, aby
wyreżysero
wał on an
glojęzyczną
przeróbkę
swojego fil
mu, z Cruisem w roli
głów

nej, oczywiście. Amenabar
nie był zainteresowany, osta
tecznie remake nakręcił Ca
meron Crowe pod tytułem
„Vanilla Sky". Ale Amenabar
miał już gotowy nowy scena
riusz - „Inni". Ten projekt
przejęła wytwórnia Miramax, a producentem został...
Tom Cruise.
Premiera filmu miała
miejsce 10 sierpnia. Tego
dnia rozpoczął się triumfal
ny pochód „The Others"
przez światowe ekrany.
Ze względu na zaskaku
jące zakończenie film po
równywany jest do „Szóste
go zmysłu" - perełki w swo
im gatunku. Swój zachwyt
nad „Innymi" wyraził Clive
Barker, znany pisarz i sce
narzysta, mistrz horroru
i twórca „Wysłannika pie
kieł"
- To film pełen szeptów
i przelotnych spojrzeń, któ
re posiadają niesamowitą
siłę, niepokoją i przerażają.
Czegoś takiego nie widzieli
śmy
od czasów „Dziecka
Rosemary". „The Others" to
nie do przewidzenia horror
wysokich lotów. Z pewno
ścią będzie przez wiele lat
stawiany jako wzór do
naśladowania. To naj
lepszy horror, jaki wi
działem w
ostatnich
latach - wyznał Barker.
Niech ta wypowiedź
specjalisty od spraw
straszydeł i nocnych
koszmarów wystarczy
nam za pełną rekomendację.
(ma)

Nicole Kidman

I Zawód: aktorka, producent
I Urodzona 20 czerwca 1967
w Honolulu
I Widzowie najpierw poznali ją
jako... panią Cruise. Z Tomem
Cruisem poznali się na planie
filmu „Szybki jak błyskawi
ca" w 1990 roku. To była mi
łość od pierwszego wejrze
nia. Ślub wzięli w Boże Naro
dzenie. Ku zaskoczeniu
wszystkich w lutym ubiegłe
go roku para rozstała się
INajważniejsze filmy: „Portret
Damy" Jane Campion, „Za
wszelką cenę" Gusa Van San
ta (za tę rolę otrzymała Złoty .
Glob dla Najlepszej Aktorki '
oraz nagrody Bostońskich
Krytyków Filmowych, Londyń
skich Krytyków Filmowych,
Festiwalu Filmowego w Seattle i the Broadcast Film Critics).

Inni

IReż.: Alejandro Amenabar
IProd.: horror, USA/Hiszpania,
2001, od lat 15
I Typ: horror
Występują: Nicole Kidman,
Christopher Ecdeston, Fionnula Flanagan, Elaine Cassidy
Kino: Silver Screen, Multikino

NA EKRANACH KIN

Memento

h

U Reż.: Christopher Nolan
U Prod.: USA, 116 min, od lat 15
•
Typ: dramat/thriller
W Występują: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss
m Kino: Helikon

li Reż.: Kevin Smith

ffi Prod.: USA, 2001, od lat 15
•
Typ: komedia
H Występują: Kevin Smith, Jason Mewes,
Ben Affleck
H Kino: Multikino, Silver Screen
I ay i Cichy Bob odkrywają, że ich stary dobry przyjaciel, Banky
Edwards, najzwyczajniej w świecie ich... sprzedał. Podstępny
Banky wyjechał do Hollywood, by wyprodukować film na
podstawie komiksu „Bluntman & Chronić", którego dwaj
bohaterowie to alter ego Jaya i Cichego Boba.

serwis informacji krajowych

Inni nadchodzą,

kromna kelnerka o imieniu Amelia znajduje w swoim mieszka
niu skrytkę, a w niej dziecięce skarby. Postanawia odnaleźć
właściciela tych skarbów. Jest to piękna baśń, pełna optymizmu
i miłości do ludzi, ich słabostek i dziwactw.

Jay i Cichy Bob kontratakują

www.naszemiasto.pl

Na ekrany kin wchodzi horror z Nicole Kidman w roli głównej

Amelia

s

Kino i teatr

Dziennik

piątek
stycznia 2002 r.

C

ierpiący na zanik pamięci mężczyzna poszukuje człowieka, który
zgwałcił i zamordował jego żonę. Leonard pamięta wszystko co zda
rzyło się do momentu morderstwa żony, ale nie jest w stanie zapamięty
wać wydarzeń sprzed 15 minut. Aby posuwać się naprzód w śledztwie
robi notatki, a co ważniejsze fakty tatuuje sobie na całym ciele.

Rozgrywka
I Reż.: Frank Oz
I Prod.: USA, 123 min, od lat 15
B Typ: dramat/kryminał
I Występują: Robert De Niro, Edward
Norton, Marlon Brando
I Kino: Silver Screen
k i iemłody już kasiarz Nick Wells zamierza zakończyć swoją karierę
ostatnim wielkim skokiem. Jego partnerem jest młody, ekscentryczny
złodziej Jackie Teller. Gdy Nick próbuje się wycofać do akcji wkracza jego
stary przyjaciel, protektor i partner finansowy Max, który próbuje
nakłonić go do nierezygnowania ze skoku.

Kino i teatr

www.naszemiasto.pl
serwis informacji iofeataych

Pmd.;Wtek

WIECZÓR

Dziennik

wyftweza Bałtyckie

SILN/ER SCREEN

Godzina

NA EKRANACH KIN

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Gulczas, a jak myślisz? "
Ostatni bastion
Inni

Polska (15)
USA (15)
USA (15)

12,14
12 zł n. 10 zł u.
16
8 zł grup.
10,18.30,20.30

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Amelia""
Włoski dla początkujących
Przekleństwa niewinności
Memento*"

Francja (15)
Dania (15)
USA (15)
USA (15)

14
16.10
18.15
20.20

12 zł n. 10 zł u.

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Spotkanie z Jezusem
Inni
Włoski dla początkujących
Amelia""

Anglia (b.o.)
USA (15)
Dania (15)
Francja (15)

14.20
16
18
20.10

12 zł n. 10 zł u.

Wiedźmin"
Amelia""
FuddngAmal*"
Intymność

Polska (15)
Francja (15)
Szw. (18)
Francja (18)

14.15
16.30
18.30
20.15

12 zł n. 10 zł u.

Znicz
Shrek""
ul. Szymanowskiego Gukzas, a jak myślisz?"
12, tel. 341-09-11
Pianistka"*
Cień wampira

USA (b.o.)
Polska (15)
Fr. (15)
USA (15)

15
16.30
18.15
20.30

12 zł n. 10 zł u.,
8 zł grup.

Zawisza
ul. Słowackiego 3
tel. 348-25-93

USA (15)
USA (15)
Czeski (18)

16.30
18.30
20.15

10 zł

Bajka
ul. Jaśkowa Dolina
14, tel. 341-22-94

Dotyk przeznaczenia
Spragnieni miłości
Samotni****
kino nieczynne

Zak
ul. Grunwaldzka
195/197
tel. 345-15-90

Czas pijanych koni
Stracone zachody miłości
Schyłek lata
Requiem dla snu

Warszawa
|
Świętojańska 35
Pfel. 620-42-65

Produkcja/wiek

Godzina

Jay i achy Bob...

USA (15)

9.30,12,14.15,16.30,19,21.30

Inni

USA (15)

14,16.15,18.30 pt-niedz.

Mulholland

USA (15)

19.15 sob., niedz.

Zoolander

USA (15)

11,13.15,15.30,17.45 pt-niedz.

Włoski

Dania (15)

14.50,17.15,21.40

19.45 pt, 19.50 sob., niedz.

Pamiętnik księżniaki USA (12)

11.30,14.10
17,19.30,22

USA (15)

13.45,15.50,18,20.15,22.20

Wyścig szczurów

USA (15)

12.20,17.30 pt-niedz., 19.50,22.10 pt.

Kod dostępu

USA (15)

19,40 pt, -niedz* 22.15 pt, 2150 sob, niedz.

Rozgrywka

USA (12)

21.50 pt, 22.40 sob., niedz.

Amelia

Fr./Niemcy (15)

16.45,19.15

Wiedźmin

Polska (15)

9.40,14.45

Atlantyda

USA (b.o.)

9.30,11.45

Mali agenci
Psy i koty

USA (b.o.)

10,12.30

USA (12)

9.35,11.40

Shrek

USA (b.o.)

10.15,12.45,14.50

Bałtyk
ul. Bohaterów Mon
te Cassino 30
tel. 551-18-56

USA (b.o.)
USA (18)
Francja (15)
USA (15)

Shrek****
Requiem dla snu
Amelia****
Ostatni bastion

Kod dostępu

21.50 sob., niedz.

•Reż.: Dominie Sena
•Prod.: USA, 96 min, od lat 15
•Typ: dramat/akcja
•Występują: John Travolta, Halle Berry
•Kino: Multikino, Silver Screen

r

W niepełnosprawni -10 zł
M seanse poranne w godz. 10-12 -16 zt
W studenckie (przed godz. 17) -14 zt
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

ilm opowiada o niebezpiecznym szpiegu, któremu agencja rząI dowa zleca zmuszenie hakera komputerowego do kradzieży 6
miliardów dolarów z konta nadwyżek budżetowych. W zamian,
haker, który niedawno opuścił więzienie, odzyska prawo do opieki
nad córką i będzie mógł rozpocząć nowe życie.

12 zł n. 10 zł u.

Wiedźmin

MULTIKINO
Multikino Sp. z o. o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl

16.05,18.10 12 zł n. 10 złu.
20.15
22.20 pt., sob.

Tytuł

Produkcja /wiek

Godzina

Inni

USA (15)

10.30,16.05,18.25,20.45,23.15 pt
11.15,13.40,16.05,18.25
20.45 sob., niedz., 23.15 sob.

USA (15)

niebyło

USA (15)
Meks. (15)
USA (18)

ilm z gwiazdami pierwszej edycji programu „Big Brother".
Akcja filmu składa się z trzech wątków. Pierwszy to miłość
między Karoliną i Grzegorzem, drugi wątek to porachunki między
Gulczasem a „Karkówą", trzeci wątek to historia kapryśnej
aktorki, która występuje w filmie zblazowanego reżysera.

Gulczas, a jak myślisz? Polska (15)

Człowiek którego

Polonia
Inni
ul. Boh. Monte Cas Amores Perros***
sino 55/57
Requiem dla snu
tel.551-05-34

F

dla początkujących

Irański (15)
16.30
Anglia
17.55
Wirtnam/Francja 19.35
USA (18)
21.30

USA (15)

Inni

I Reż.: Jerzy Gruza
I Prod.: Polska, 100 min, od lat 12
I Typ: komedia sensacyjna
6 Występują: Janusz Rewiński, Radosław
Pazura, Bohdan Smoleń
8 Kino: Multikino, Silver Screen, Neptun,
Znicz

21 pt, 1 sob.-niedz.

* normalny do godz. 12 -16 zł
•
normalny po godz. 12 -19 zt
Bdzięcięcy do lat 12 -10 zt
ffi seniorski od lat 60 -10 zt

Watra-Syrena
ul. Za Murami 2-10
tel. 305-45-64

Gulczas, a jak myślisz?

Tytuł

Nikomu ani stówa

15.30,20.20
17.30
18

12 zł n. 10 zł u.
8 zł grup.

12 zł n. 10 zł u.
8 zł grup.

14.15
16
18
20.20

10.15,16.20,19.35,22.45 pt
10,13.10,16.20,19.35 sob., niedz.
22.45 sob.

Jay i cichy Bob...

USA (15)

Mulholland

USA (15)

20 sob., niedz.

Amelia

Fr./Niemcy (15)

17.30,20.15, 23 pt

10.45 pt, 12.15,14.30 sob., niedz.
16.45,19,21.15,23.30 pt-niedz.

E

Pamiętnik księżniczki

12,14.45,17.30,20.15 sob., niedz.

•Reż.: Gary Marshall
•Prod.: USA, 116 min, od lat 12
•Typ: familijny
•Występują: Anne Hathaway, Heather
Matarazzo
•Kino: Multikino, Silver Screen

23 sob.
Gulczas, a jak myślisz? Polska (15)

17,19.30,21.45 pt
14,17,19.30,21.45 sob., niedz.

TEATR
Gdańsk

Asagao

Tosca
Dziadek do orzechów

Idynia

Gdynia

12 sob., niedz.

18 sob.
12 niedz.

Zwierzenia Koniecznego 18 pt.-niedz.

Scrooge

11 pt.

18 sob.

10 zł

10 zł

14-22 zł

31-50 zł

Gdzie

teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
tel. 341-94-83
Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
tel. 763-49-06
Teatr Miejski
ul. Bema 26
tel.621-02-26
Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1
tel. 620-60-24

Kod dostępu

USA (15)

16,18.15,20.35 pt

Ostatni bastion

USA (15)

17.15,20 pt, 17.15 sob., niedz.

Nikomu ani słowa

USA (15)

21.30 pt., 13.15,21 sob., niedz.

Quo vadis

Polska (15)

10,16.30 pt, 10.15,15.45 sob., niedz.

Wyścig szczurów

USA (15)

16.15,18.45 pt.

Zoolander

USA (15)

10.45,16,18.30 sob., niedz.
16.35,21.35 pt-niedz.,
11.30 sob., niedz.
Atlantyda

USA (b.o.)

11 pt., 10.30,12.45,15 sob., niedz.

Mali agenci

USA (b.o.)

11 sob., niedz.

Pamiętnik księżniaki

USA (12)

Ratunku jestem rybką USA (b.o.)
Shrek

USA (b.o.)

B normalny do godz. 17 -16 zł
f normalny po godz. 17 -19 zł
Udzięcięcy do lat 15- 10 zł
p seniorski od lat 60 - 10 zł

18.50 pt., 13.55,18.45 sob., niedz.
11.45 sob., niedz.
11.15,20.05 pt.
13.45,19.15,21.30 sob., niedz.
§ poranki dla dzieci (sob., niedz.) - 8 zł
a studencki (pt., sob., niedz., bilet +
popcorn) -18 zł
B grupowe (15 osób + opiekun) -10 zł

h

ia Thermopolis jest bystrą, lecz nieśmiałą nastolatką jakich
wiele. Mieszka w San Francisco z matką, malarką Helen.
Nieoczekiwanie w życiu Mii pojawia się dystyngowana królowa
Clarisse Renaldi, która oświadcza zdumionej dziewczynie, że
jest... jej rodzoną babką...

Cień wampira
•Reż.: E. Elias Merhige
•Prod.: Luksemburg/W. Brytania, 93 min.
•Typ: dramat/horror
•Występują: Willem Dafoe, John Malkovich
•Kino: Znicz
powieść o procesie powstawania jednego z największych nie-

KJ mieckich filmów grozy, którego tytuł brzmi "Nosferatu-symfonia grozy". Realizacja filmu przerywana była bardzo niesamowity
mi i tajemniczymi zjawiskami- jedni członkowie ekipy ginęli w ta
jemniczych okolicznościach inni umierali...

Nowy film Coenów już w kinach

Na kłopoty
- mały szantaż
jr* argo, „Big Lebowski", w Kalifornii. Ich egzystencja
jH „Bracie, gdzie jesteś?", upływa pod znakiem szarzy
„Ścieżka strachu" - bra zny. Dlatego, kiedy pojawia
cia Coen znani są wszystkim się możliwość zmiany tego
kinomanom, począwszy od stanu rzeczy oboje nie wa
wielbicieli kryminałów, po hają się długo. Gdy wchodzą
przez fanów kina gangster w posiadanie ważnych in
skiego, na widzach kochają formacji zaczynają bawić się
cych absurdalne komedie w szantażystów. Cena jaką
kończąc.
przyjdzie im za to zapłacić
W swoim najnowszym fil może się okazać wysoka...
mie, „Człowiek, którego nie
Jak zwykle za kamerą sta
było", nawiązują do „czarne nął Joel Coen, jak zwykle
go" kina lat 40. i 50. Zapoży scenariusz napisał reżyser
czyli klimat, tematykę, epokę do spółki z bratem, Etha(rok 1949) i stylistykę - film nem. Jak zwykle krytycy pie
jest czarno biały
ją z zachwytu.
Ed Crane (w tej roli Billy
„Człowiek którego nie by
Bob Thornton) jest fryzje ło" od dziś w gdańskim Mul
rem żyjącym razem z żoną tikinie.
Doris w małym miasteczku (ma)

•
Reż.: Marek Brodzki
•Prod.: Polska, 130 min, od lat 15
•Typ:fantasy
•Występują: Michał Żebrowski, Zbigniew
Zamachowski, Grażyna Wolszczak
•
Kino: Silver Screen, Bajka

kranizacja książek Andrzeja Sapkowskiego, których bohaterem
jest Geralt łowca potworów oraz krąg jego przyjaciół i wro
gów. Kinowy „Wiedźmin", swobodnie przeplata zdarzenia i po
stacie z kilku opowiadań Sapkowskiego. Film ma kilka udanych
efektów specjalnych, zwłaszcza walkę Geralta z gnomami.

13,15.20,17.45,20.30 sob., niedz.
Cena

4 stycznia 2002 r.

Pianistka

%

W Reż.: Michael Haneke
•
Prod.: Francja/Austria, 130 min., od lat 15
•
Typ: dramat
V Występują: Isabelle Huppert, Benoit
Magimel
M Kino: Znicz

»

l

|j ohaterką filmu jest surowa pani profesor Mieszka z matką, sypia
z nią w wielkim, małżeńskim łożu. Przed snem wysłuchując za
wsze jej umoralniających kazań. Pianistka prowadzi jednak podwójne
życie. Wieczorami wymyka się z domu i odwiedza porno-shopy. Pia
nistka nigdy nie kochała się z mężczyzną, a z uczuć zna tylko ból...

Włoski dla początkujących
ffl Reż. Lone Scherfig
•
Prod. Dania, 2001
•
Typ komedia obyczajowa
V Wyk.: Anders W. Berthelsen, Ann Eleono
ra Jorgensen, Anette Stovelbaek
•
Kino: Silver Screen, Kameralne, Helikon

Billy Bob Thornton

Fot. materiały promocyjne

fS powieść skupia się na losach mieszkających w Kopenhadze sa
motnych trzydziestolatków. Wieczorowy kurs włoskiego staje się
dla nich szansą na spotkanie miłości, uwierzenie we własne siły
i wyzwolenie się spod presji wywieranej przez rodziców. Obraz na
kręcony jest zgodnie z zasadami Dogmy, manifestu duńskich fil
mowców.

Rekreacja
JAK BYłO JESIENIĄ

Juniorzy starsi

www.naszemiasto.pl
serwis informacji iokalnycn

Juniorzy Wisty w makroregionie Pomorze

Są powody
do zadowolenia
Atutem jest atak

Kłopoty z linią obrony
•Trzynaście zywcięstw

Kuba Resmerowski (z prawej), czyli najlep
szy strzelec w juniorach starszych Wisty.
Fot. Andrzej Sarnowski

Pogoń Lębork Tabela
Wisła 0:2, Wisła Pomezania Mal
1. Bałtyk
•PI 54:12
2. Polonia
37
40:13
bork 1:4, Bałtyk
3.
Lechia
32
wM
Gdynia - Wisła
47:28
4. Arka
31
2:2, Gryf 95
2? iyJi
Słupsk - Wisła
6. Chojniczanka
26
29:27
37:33
0:0, Wisła - Byto- 7. Bytovia
25
8. Wierzyca
23
32:29
via Bytów 4:0,
9.GryfSł.
22
25:24
Wierzyca Staro
10. Pomezania
30:44
22
gard Gdański 11. Cartusia
1111 27:40 mii
19:45
15
Wisła 2:0, Lechia 12. Gryf W.
13. Start
14 2S:S0
Gdańsk - Wisła
14. Unia
12
26:40
5:4, Wisła - Polo 15,
-12
14:34 mu
Czarni
•
nia Gdańsk 0:2,
8
16. Pogoń
17:35
Arka Gdynia Wisła 1:5, WisłaUnia Tczew 3:1, Wisła - Chojniczanka Chojnice
4:0, Cartrusia Kartuzy-Wisła 0:1, Wisła - Czarni
Czarne 3:1, Gryf Wejherowo - Wisła 2:5, Wisła Start Miastko 5:2, Wisła - Pogoń Lębork 0:1.
glpl 4;; |

Juniorzy młodsi
Pogoń Lębork Wisła 2:3, Wisła Tabela
Pomezania Mal
43
94:8
1.tećhia
bork 5:1, Bałtyk
2. Bałtyk
41
68:10
Gdynia - Wisła
40 m
3:1, Gryf 95 Słupsk 4. Gryf W,
32
50:20
-Wisła 0:2, Wisła
5. Arka
32
44:17 ^|||\
27
62:32
6. Chojniczanka
- Bytovia Bytów
46:25
4:1, Wierzyca Sta 7. Polonia
8. Gryf Sł.
27
41:25
rogard Gdański - 9. Pomezania
2$
4i$4 }£Ą
Wisła 2:3, Lechia
19
24:32
10. Pogoń
11 Wierzyca
ia m m
Gdańsk -Wisła
15
21:39
12. Bytovia
3:0, Wisła - Polo
nia Gdańsk 5:1,
10
12:65
14. Cartusia
Arka Gdynia - Wi
3
9:117
16. Start
1
4:94
sła 1:1, WisłaUnia Tczew 5:2,
Wisła- Chojniczanka Chojnice 5:1, Carusia Kartuzy -Wisła 1:4,
Wisła - Czarni Czarne 10:0, Gryf Wejherowo - Wi
sła 2:3, Wisła -Start Miastko 10:0, Wisła - Pogoń
Lębork 4:1.

Obrońca Szymon Grzlelak (z prawej) zrobił
duże postępy.
Fot. Andrzej Sarnowski

(żółte)Juniorzy starsi Wisty po rundzie jesiennej zostali sklasyfikowani na piątym miejscu.

J

Fot. Andrzej Sarnowski

jest atak. Tą formacją kie punktów do prowadzącej kojna gra na początku me
uniorzy
tczew
skiej Wisły od lat ruje zawodnik ze stażem Lechii Gdańsk, to dorobek czu. Młodzi wiślacy mają
należą do najlep czwartoligowym, Kuba Re po pierwszej rundzie ju stabilny skład, w którym
szych w lidze ma smerowski (zdobył 10 bra niorów młodszych. Trzyna występują od około sześciu
kroregionu Pomo mek). Wraz ze Sebastia ście zwycięstw, jeden remis lat. Godne uwagi jest to, że
rze. Wprawdzie nem Kurdzielem (wypoży i dwie porażki rokują do niektórzy piłkarze zrobili
na półmetku oba czony z Bałtyku), oraz Jac bre nadzieje na przyszłość znaczny postęp w grze, co
zespoły mogły wypaść le kiem Nowickim należą do podopiecznych Janusza Fa- jest dostrzegane zarówno
piej, to i tak miejscowi ki najbardziej bramkostrzel- bicha. W opinii fachowców przez trenerów kadry Wy
bice jak i działacze nie po
brzeża, jak i reprezentacji
nych formacji w lidze. Jak drużynę charakteryzuj e
winni mieć powodów do
Polski. Warto zaznaczyć, że
się dowiedzieliśmy, bolącz niezwykła bojowość oraz
również i ten zespół wystą
narzekań.
Juniorzy starsi, prowa ką drużyny i trenera jest walka na każdym metrze pił w lidze jako debiutant.
boiska. Natomiast wadą,
dzeni przez Bogdana linia obrony.
Natomiast trzecie miej według kierownika Janu
(jovi)
Kłoddę (zajął miejsce Wie
sława Ciecholińskiego po sce, oraz strata trzech sza Rogalskiego, jest... spo
przegranym meczu z Polo
nią Gdańsk) i Stanisława
Mikołajczyka, ostatecznie
uplasowali się na piątej
pozycji. Dziewięć zwy
cięstw, dwa remisy i cztery
T
porażki to niezły bilans jak
na drużynę, która dopiero
co zadebiutowała w tym
roczniku. Najwięcej emocji
dostarczył przegrany mecz
•
wiślaków z gdańską Lechią 5:4. W 87 minucie,
• •. .
..
::
przy stanie 4:3 dla Wisły,
IIHBSk-'! '' '
Kuba Resmerowski nie
wykorzystał rzutu karne
go. W ostatnich minutach
meczu gdańszczanie zdo
byli dwa gole i ostatecznie
wygrali 5:4. Gdyby wygrali
wiślacy, byliby na trzecim
miejscu. Atutem zespołu Juniorzy młodsi Wisty mają dużą szansę aby powalczyć o mistrzostwo w lidze^ samouki

Kadra juniorów starszych

Kadra juniorów młodszych

Bartosz Praclewski, Kamil Podlewski, Sebastian Zabrocki, Piotr Mał
kowski, Szymon Langowski, Krzysztof Riebandt, Bartosz Pustkowski, Łukasz Janczyński, Sebastian Kurdziel, Krzysztof Wilczewski, To
masz Marchaj, Andrzej Borys, Marcin Grabowski, Radosław Banul,
Paweł Stankiewicz, Sławomir Piekut, Jacek Nowicki, Łukasz Nadolski, Kuba Resmerowski.

Michat Szczepański, Radosław Brzoza, Marcin Olak, Adam Komo
rowski, Łukasz Gajewski, Marek Czarnecki, Mariusz Iglewski, Mar
cin Rosiński, Bogusław Nakielski, Maciej Dunajski, Szymon Grzelak,
Tomasz Kotwica, Patryk Staniszewski, Artur Koluch, Tomasz Śledź,
Maciej Domański, Dariusz Fila, Mariusz Tybusz, Adam Sobieraj,
Ariel Łosiak.

drohnp

www.gratka.pl

serwis ogłoszeń drobnych

CHAŁUPNICZE zdobnic
two (złocenie, srebrzenie)
kopert białych dla potrzeb
pielgrzymkowych,

VW Passat combi 1995

KWIDZYN, lokal użytkowy,

WYNAJMĘ

mieszkanie

WYKONUJĘ roboty bu

KRÓLIK

talik, CZ, AA, uchylne tylne

rok, dużo dodatków, sprze

33 m kw., umowa najmu

w domku jednorodzinnym,

dowlane, betonowe, mu

biały, kalifornijski, doradz

szyby, EW, KT, R, 20 000

dam lub zamienię na vw

gwarantowana, (055)261-

3 pok., kuchnia, osobne

rarskie, tynkarskie, remon

zł, (058)531-25-96

bus, (059)842-82-44

61-51, (055)645-62-02 po

wejście, 682-27-04

ty,

misyj

nych. Na wysłanie materia
łów z tym związanych wy

HONDA MB, 80S, stan

VW Passat kombi, 90 r.,

bardzo dobry, czarna, cena

1.8

uzgdonienia,

do

NAJSTARSZA i solidna

deka, 90 r., 12 000 zł do

cze, C.O. 055\272-82-30

(0602)21-51-78

50

zł/szt.,

po godz. 21.00

uzgodnienia, (0502)62-37(058)324-44-67

po

POWYPADKOWE uszko
dzone, zachodnie. 671-59-

KP,

Adama Asnyka 9, box 476

IFA L60, silnik MAN-a, 90

35959 Rzeszów 2

r., 12 000 zł, plandeka,

PILNIEI Umieścimy rekla

na VW Golfa D, (058)324-

gospodar

62, 0601/800-490

SPRZEDAM

REDA (Prusa 20)- miesz
kanie 2- pokojowe, 48 m, II

gowe, listwy, (058)342-54-

mę- 2500,- (pojazdy, bu
dynki), 0602/395-001

PRACOWAŁEŚ w Niem
czech, Holandii, Austrii, od
bierz podatek najtaniej!
Najskuteczniej! 058/301-

MERCEDES

190,

0604-228-214

benz., 1992, pełne wypo

00 auta powypadkowe

sażenie, 0609/726-163

0604-412-810

wy, stan bdb, 12 500 zł,

82-63

A 0604/44-44-22 po

(0602)21-51-78

wypadkowe, rozbite

UMOWA! Domową pracę

OPEL Astra 1.6, 94 r., 3-

AUDI Daewoo, Fiat, Opel

oferuje wydawnictwo 800

drzwiowy, stan bdb, 14 000

lub inny, 058/56-139-14,

brutto- 0609/475-111

zł lub zamiana na tańszy

0602/31-28-73

Fiat

SZUKAM PRACY

«

DAEWOO Fiat, Opel, Re

OPEL Astra kombi, 1.7 D,
10

adczenie, dyspozycyj

(0602)21-51-78

500

zł,

stan

db,

ny, elektryk, SEP, budow

e-maił: krcdytypotska@wp.pl

żywopłotem, (058)683-7783

bud. gosp., działka 1700
m kw., (058)588-27-42

NADZORY, kiero
wanie budową, projekty
budowlane, ekspertyzy,
inwentaryzacje, orze
czenia techniczne. Do
świadczony inżynier bu
downictwa z uprawnie
niami, 682-01-53, 0502119-680

PUDELKI

RÓŻNE
•

•

DERMATOLOG dr med.

SAUNY fińskie, mon

Jadwiga Filipiuk Sopot Ka

ogłaszaj się!

taż,
akcesoria,
(052)346-27-53, 0602122-376

zimierza Wielkiego 4/6 lo
kal 21, (058)551-53-01,

zawsze we wtorek

0607-354-811

SEGMENT- głęboki, duży

G A B I N E T

wolno stojący, ładny, za

NAPRAWA, montaż
kotłów gazowych,

somatologiczny,

i drzwiczki, do pieca kaflo

dbany, spokojna okolica,

682-92-13

Ewa Śniady, czynny co
dziennie 9.00- 20.00.
Protetyka, ortodoncja,

wego, (059)842-82-44

SZTUM

k/Malborka dom

220

tys

zł,

tel.

0604\449-346

TELEFONY komórkowe,

683-45-45

TCZEW 62 m kw, tanio,

73, 058/561-39-14

miniaturowe,

300 zł, 058/672-76-14

nowe, wszytskie modele +
Siemens S40 - 600 zł +

GINEKOLOG dyskretnie,

629-58-27

Nokia 6250 - 650 zł,

profesjonalnie, 0601/058-

FIAT Skoda, Ford, Daewoo
lub inny, 0606/385-862,

TCZEW mieszkanie 120

058/56-139-14

m
kw.,
(garaż),
058/532-28-52

Biura Reklamy

(0691)28-57-11

955

OPEL Corsa, 1,2, 16V,

ANTENA! Całodobowo: in

GINEKOLOG

WALKMAN CD Sony D-

NPS, 561-32-54

2000, 5-drzwiowa, srebrny

dywidualne, zbiorcze, sate

zabiegi, 0601/533-409

E

metalik, bogate wyposaże

litarne, 0501-311-415

nie, poprowadzi księgo
wość małych firm w domu.
683-79-48

CZĘŚĆ segmentu w budo

nie, 27.000 zł, 0609/726-

wie (70 m kw.) na mieszka

163

IFA L60, silnik MAN-a, 90

nie lub lokal handlowy, róg

OPEL Kadett 1.3, 84 r.,

r., 12 000 zł, plandeka,

ul. Nowowiejskiej i Czyży-

4000 zł, silnik, karoseria

skrzynia, zamienię na VW

kowskiej, 531-68-58

stan bdb, ciemne szyby,

Golfa D, (058)324-44-67,

MALARZ- szpachlarz, 26

126 tys. km, (058)588-00-

(0501)62-37-38

lat, doświadczenie, szuka
pracy od zaraz, 682-63-75

058/307-42-16, 058/307-

z pow. usługowo- handlo

44-17

73

wą 50 m kw., 128 000 zł,

54-02, (0604)05-45-68

BYTÓW
SEAT Toledo, 1.6,97 r.,25

r., (0603)64-19-44

FORD Escort, 1.8 D, 89 r,
tanio części, (0602)21-5178

i •••M

I

i

582-43-35

DŁUGOTERMINOWE kre

DZIAŁKI budowlane w Po-

poręczycieli z ubezpiecze

mlewie, db dojazd, ładne

niem na życie kredytobior

położenie, (0600)69-27-74

cy, 0605/348-901

000 zł, wiśniowy, bogate

ok. 180 m kw, standard,

wyposażenie, stan bdb,

część

(0601)09-37-98

m kw, 0-601-65-14-57

mieszkalna

1.8 D, 132 tys. km, Ws, airbag, 13 600 zł, (058)53202-43

VW Golf 1.6 D, 82 r., 3400

GDAŃSK Stogi, 3-pok., 45

zł, stan bdb, (058)533-10-

m kw., 682-84-94

KARSZANEK k. Osieka,

1500

zł,

058/672-47-02

ogłaszaj się!

wlM KUWf

Stwosza 3, poniedziałek
17.00- 18.00, środa
16.00- 17.00, piątek
13.00- 14.00,0606-632616. Spirometria, testy
alergiczne.

Domu

KUPIĘ stare
pocztówki,

(058)671-02-07

zawsze we wtorek

mia, korepetycje, dojeż

MASZYNY

dżam, 0604-818-541

DOMEK lub wynajmę, do
150 m kw, z działką,
w promieniu ok. 40 km od
Tczewa, (058)530-07-32
godz. 9-16

stolarskie

0602-459-611

HYDRAULICZNE! Ga
zowe. Grzewcze. 67262-64, 0601/677-964

OGÓLNOBUDOWLANE

Błura Reklamy

APARAT Nikon Coolpix

Gdańsk 341-52-40

880 3.34 MLN.PIXEL, zasi
lacz sieciowy gratis, 2900

remonty,

022/617-86-97,

ZIEMNIAKI jadalne i cią

zł, 0609/726-163

acyjna, (058)582-10-66

058/56-297-29, 0601/320-

0602/732-247, e-mail: ad-

gnik C-330 lub C-360. Tel.

453

ria@supermedia.pl.

058/684-32-92 d

VW Golf III, kombi, 1,9 TDi,

KOŚCIERZYNA sprzedam

110 KM, 1996, pełne wy

garaż

posażenie, tel. 0609/726-

18.000,-

nio, 91 r, (0602)21-51-78

163

0049/173-456-31-96

ogłaszaj się!
6 R f i T K fi
zawsze w środę

przy

Reymonta,

058/686-40-68,

INNE

zł,

TCZEW sklep 52 m kw,

ROSYJSKI nauka, korepe

JAMNIKI szorstkowłose ro

w

tycje,

dowodowe, (058)554-57-

dobrym

punkcie,

058/531-31-08

058/531-48-16,

82

0601/69-18-50

ogłaszaj się!

PRACO
zawsze we wtorek
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Dziennika Bałtyckiego

Ogłoszenia drobne
do 50% taniej
Zamów-prenumeratę O 800 1500 26

osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
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adres lub telefon kontaktowy:
Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-35-06
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, teł. (058) 300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Fłimowa 3d, tel, (059) 840-3242

ciesielstwo,

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

PIANINA kupujemy!

działka budowlano-rekre-

VW Golf II, 1,3,1990,9000

FORD Fiesta, części, ta

litr--

Championie,

SPECJALISTA
chorób płuc, interni
sta, Marta Gronkie
wicz, Pruszcz, Wita

FIZYKA, matematyka, che

KUPłĘ

130

63

FORD Escort kombi, 93 r.,

YORK Shine Terier- szcze
nięta z rodowodem, po

lokal (kamienica),

centrum, część handlowa

nowy,tanio,

cukrzyca,

32

dyty 1000- 30.000,- bez

z salonu, bogate wyposa

•Bseicento Sporting, 98

CENTRUM Usług Biuro
wych ..AMDG" Korczaka 1.
róg Żwirki, 058/530-06-85

87 po 20.00, (0600)75-99-

sic, 99 r., 1.4, 95 KM16V,

SPRZEDAM

INTERNISTA

choroby płuc, (058)348-02-

DŁUGI, handel, odzysk,

RENAULT megane Clas-

221,

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. {058) 300-32-60
Gdynia, u). Starowiejska 17/6, tel. (058} 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-3242

058/672-49-35

DOM piętrowy 130 m kw,

żenie, 35 500 zł, (058)777-

GDAŃSK Wł 9J 28,556 74M, 7#1 W 26. ,
52# 26 JŁ WOJ 352 529
GDYNIA W9 W 99,761S8 33, W 63. i
060? 339 286
MALBORK («5) 272 3939,0»3 306 8S3
CAŁODOBOWO t*»8 663 4S4,6501
352529,6667339286

płatny! 0601/20-33-79

lanka, dozór mienia, grupa

KSIĘGOWA, doświadcze

5 PNI

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900

PIANINA nowe, używane

nault lub inny, 0602/31-28-

93/05 r., relingi, roleta, WS,

BOWCA B, C, E, do-

garaż 64 m kw., ogrodzone

cena

C),

(0602)21-51-78

000 zł, działka 9400 m kw.,

SKARSZEWY, dom z za-

OPEL Astra 1.6, 3-drzwio-

(Polonez,

SA

WYPŁATA KREDYTÓW

RÓŹYNY, 110 m kw., 285
auta powypadkowe

mm

BEZ PORĘCZYCIELI

GOTOWKOWE
ŚWIĄTECZNE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
OWLA

(gwarancja!) transport bez

INNE

OLSK
A
10 lat tradygi

> od ok. 3,5% roczaie

checka, gm. Stężyca

p., z wyposażeniem, 160
tys. zł, 058/672-18-84

00
1,8

URSUS C- 360, Jan Neubauer, Kamienica Szla

31

skrzynia, możliwa zamiana
44-67, (0501)62-37-38

RÓŻNE

BOAZERIE, deski podło

1

wytwórnia
pustaków
i bloczków na Kaszu
bach, plus transport,
kruszywo
naturalne.
Władysław Joskowski,
Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno,
tel.
058/685-00-30,
058/681-62-16

10 arów ziemi, ogródek,
pomiszczenie

38,

F

pokojowe o pow. 78 m kw.,

VW Polo, lusterka ze

mm w

H KREDYT i

(0501)15-51-47

MltORADZ mieszkanie trzy

wnętrzne,

16.00

Przedsiębiorczość-

(0602)21-51-78

nowozelandzki

two w hodowli, 682-87-44,

058/56-200-50,

0601/68-29-36

IFA L-60, skrzyniowy, plan

syłkę

poleconą:

części,

0605/512-612

ślij znaczki (4,80) na prze
ciężką

tel.

benz.,

15

piątek
4 stycznia 2002 r.

Dziennik Tczewski

FORD KA, 98 r., fiolet me

18.00

MMMMMM

i Dziennik
i Bałtycki***
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• Gdańsk

Pruszcz Gd. ul. Chopina 2
Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Tczew, ul. Mickiewicza 17
©0 MiisiiSMie smsmmip
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, Starogard Gd., ul. Basztowa 3, Tczew,
ul. Mickiewicza 17, Tczew, Stacja PKP,

&

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
• Pruszcz Gd.
(058) 683-2944
• Starogard Gd.
(058) 562-20-80
• Tczew
(058) 532-13-89
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www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Tczewski

Wisła Tczew po rundzie jesiennej

Jaka prawda
Na cztery mecze przed
końcem sezonu drużynę
opuścił rozgrywający Wisły
Paweł Radzimski. Na jego
temat po Tczewie krążyły
różne historie, np. że wyje
chał grać do Niemiec.
- Zgadza się, wyjecha
łem, ale nie do Niemiec tyl
ko do Hiszpanii. I nie aby
grać w piłkę, tylko praco
wać. Ponadto decyzją
o wjeździe musiałem pod
jąć bardzo szybko. Na za
stanowienie miałem do
słownie godzinę. Przez całą
drogę do Hiszpanii stara
łem się skontaktować z ko
legami z drużyny. Jednak
bezskutecznie. Po powrocie
do Tczewa (10 grudnia), od
razu skontaktowałem się
prezesem
Domankiem.
Obecnie mam propozycje
wyjazdu, ale jeszcze się za
stanawiam. Gdybym został
w Tczewie, to chciałbym
nadal trenować, aby nie
tracić piłkarsko. Z kilku po
wodów na pewno nie już
w Wiśle. Szkoda, bo sytu
acja w zespole była bardzo
fajna. Wspólnie z chłopaka
mi oraz trenerem Rzepką
stanowiliśmy niezłą pacz
kę. I za to im bardzo dziękuję.
(joyi)

Zawiedli jako faworyci
Strata 17 punktów•Niezbyt udany sezon•Zmiana trenera

P

Osłabienie

iłkarze tczew
skiej Wisły po
rundzie
je
siennej sezo
nu piłkarskie
V
go 2001/2002
w IV lidze,
zajmują dopiero siódmą
lokatę. Strata podopiecz
nych Piotra Rzepki do pro
wadzących kolegów z Cartusii Kartuzy wnosi aż 17
punktów.
W porównaniu z innymi
latami, ten sezon nie nale
żał do bardzo udanych.
Mimo
inauguracyjnego
zwycięstwa nad Bałtykiem
Gdynia, biało-czerwoni
którzy byli stawiani jako
faworyci do awansu, kolej Nie wiadomo, czy w takim składzie jeszcze zobaczmy piłkarzy Wisły.
Fbt. Andrzej Sarnowski
no w sześciu meczach wy
walczyli tylko 2 punkty.
Kadra
Ponadto z funkcji trenera mało, za kartki na przymu
zrezygnował Janusz Fa- sową przerwę zostali od
Skład z rundy jesiennej
bich, a jego miejsce zajął delegowani inni, podsta
Bramkarze: Piotr Klecha, Kamil Podlewski, Bartosz Pradewski, Sła
były opiekun piłkarzy, wowi gracze. Nic więc
womir Mazurkiewicz, Łukasz Czerniewicz, Maciej Jendrzejewski,
Bartosz Langowski, Sławomir Ostrowski, Piotr Dubiel, Piotr Małkow
Piotr Rzepka. Później wi- dziwnego,
że
-wyniki
ski, Piotr Rzepka, Piotr Pustkowski, Jacek Kołodziej, Mariusz Szlicht,
ślacy zaczęli wygrywać w ostatnich meczach nie
Marcin Chyła, Leszek Michna, Paweł Radzimski, Jakub Resmerowi wydawało się, że wszyst były zadowalające. W ja
ski, Andrzej Jewiarz, Radosław Banul, Marcin Cetera, Marcin Szczoko wróciło normy. W koń kim składzie i jak się za
drowski, Jacek Nowicki, Dariusz Szurnicki, Michał Szczepiński.
cówce sezonu zespół naj prezentują wiosną wiślacy,
pierw
niespodziewanie nie wiadomo. Miejmy jed
opuścił Paweł Radzimski, nak nadzieję, że nie zawio
a później Leszek Michna. dą kibiców i będą w gronie
Dodatkowo z powodu kon najlepszych.
tuzji nie grał Sławomir
(jovi)
Ostrowski. Jakby tego było
;

Fot. A. Sarnowski

Piotr Rzepka
trener Wisły
- Minioną rundę oceniam do
brze, chociaż mogło być jesz
cze lepiej. Gdyby nie braki
kadrowe w końcówce sezonu,
nasz dorobek punktowy byłby
większy, a różnica dzieląca
z przodującą Cartusią mniejsza. O planach na razie
nie chciałbym mówić wszystko okaże się 7 stycznia,
kiedy zaplanowaliśmy wspól
ne spotkanie z piłkarzami. *

Przygotowani

Fot. A. Sarnowski

Janusz Fabich
byty trener Wisty

- Okres przygotowawczy do
sezonu został przepracowa
ny bardzo rzetelnie, o czym
świadczyły dwa pierwsze
mecze z Bałtykiem Gdynia
i Cartusią Kartuzy. Niestety,
później przyszedł kryzys. Po
nadto w kolejnych meczach
(nawet za trenera Rzepki)
brakowało trochę szczęścia.Ł
Moim zdaniem, ten zespół n
stać na zajęcie miejsca
w pierwszej piątce.

Przy pitce Paweł Ra
dzimski. Fot Andrzej Sarnów

REKLAMA

r-jMogto być
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Michał Szczepiński (z numerem 11) należał do najsku
teczniejszych graczy w zespole.
Fot. Andrzej Sarnowski

lepiej)—.

Marcin Cetera (w środku) -najpracowitszy w druży
nie biało-czerwonych.
Fot. Andrzej Sarnowski
Fot. A. Sarnowski

REKLAMA

ogłaszaj się!

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!

im. Św. Jana z

3 m-ce 11,5%
6 m-cy 11,8%
9 m-cy 11,5%
12 m-cy 11,5%

Lokaty terminowe:

(o stałym oprocentowaniu)

Przy wpłacie
powyżej 40 000 zł
możliwa negocjacja
wyższego oprocentowania

* \if
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Pruszcz Gdański, Chopina 3, tel. 682-26-44

Producent

BALEXMETAL

Bloch** trapezowe
Koszty ścienne

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C

Panele ścienne

tel. /O 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl

Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

Ud TK fi

zawsze w środę

RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT

(bezpośrednio u Ciebie

Blaćhodachówki -

AUTO-mOTO

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02

m

d

WIECZ0H
2037565/A/1006

wybrzeża

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel.(058)300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6
tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d
tel.(059)840-32-42

Piotr Domanek
prezes Wisty

- Na miarę naszych możliwo
ści to miejsce powinno być
wyższe. Polityka klubu jest
nadal taka sama, czyli bazu
jemy na własnych wychowan
kach. Obecnie klub nie ma
wobec zawodników i trene
rów żadnych zaległości.
W okresie ferii seniorzy będą
przygotowywać się do sezonu
na obozie dochodzeniowym.

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

blacha trapezowa 13 11,98 zł

blacha płaska 9,90 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT

7%

