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Powiat tczewski. Jak będą ulewne deszcze

Przemytniczy szlak

Jak wynika z policyjnych obser
wacji, przez powiat tczewski
przebiega szlak przemytniczy
Korzystają z niego osoby prze
wożące nielegalnie alkohol i pa
pierosy.

Już w czwartek

GROZI NAM
POWÓDŹ
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do Dziennika
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ROWIE

Ratują życie

Krzysztof Piekut Tadeusz Czu
ba i Mieczysław Lorys oddają
innym to, co najcenniejsze, swo
ją krew. To im wiele osób za
wdzięcza swoje życie. W sumie
oddali już prawie 134 litry krwi.

REPORTAŻ

®ędzie wojna
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W Gniewie sposobią się do woj
ny polsko-szwedzkiej. Kują
zbroje, szyją buty, mundury. W
Opaleniu wykonywane są wozy
taborowe i lawety do armat. W
Małej Karczmie żołnierskie gło
wy są obmierzane i szyje się
tam kapelusze.

Stanisław Komorowski z Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Tczewskiego
pokazuje jezioro na Nizinie Tczewskiej. W razie gwałtownych opadów jezioro może

n

zalać okolicę.

Fot. Andrzej Połomski

ługoterminowa
prognoza
hydrometeorologiczna prze
widuje na obszarze woje
wództwa pomorskiego wy
stąpienie w lipcu ulewnych
deszczy. Mogą one spowodo
wać wezbranie wód w rze
kach, kanałach i rowach melioracyjnych, a
w następstwie podtopienia lub zalania
przyległych użytków rolnych. Jeżeli deszcze
rzeczywiście będą ulewne, to powiat tczew
ski będzie zagrożony powodzią. Od ubiegłe
go roku niewiele bowiem zrobiono, aby jej
uniknąć. Oczyszczono rowy na Nizinie Walichnowskiej, naprawiana jest stacja pomp
w Rybakach. Nad jeziorem Młynki wciąż le
żą worki z piaskiem, a należałoby tam od
budować i wzmocnić groble. Trzeba też na-

prawić urządzenia regulujące poziom wody.
Ulewny deszcz może tam nawet przerwać
jaz zabezpieczony od ubiegłego roku wor
kami z piaskiem. Wówczas zalana zostałaby
Nizina Tczewska. Dotychczas też nie prze
prowadzono żadnych prac związanych z
przesiąkami w wałach na Nizinie Walichnowskiej. Już rok temu wały przesiąkały w
okolicach Międzyłęża. - Przeprowadzone
zostaną prace związane z realizacją zabez
pieczenia przesiąków w wale wiślanym na
odcinku Stocznia Rzeczna-Czatkowy - po
wiedział „Dziennikowi" Stanisław Komo
rowski z Centrum Zarządzania Kryzysowe
go w powiecie tczewskim.
Anna Adamczyk
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Z Olą do Unii

DA K Alt

Aleksandra Mąkosza z Pelplina,
24-letnia studentka Wyższej
Szkoły Gospodarowania Nieru
chomościami w Warszawie bę
dzie jedną z dwojga konsultan
tów ds. funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej z woj. pomor
skiego.

SPORT

Podium dla gości
Drużyna gdyńskiego Bałtyku
okazała się najlepsza w IV tur
nieju piłki nożnej im. Henryka
Guzego, który odbył się na
tczewskim stadionie miejskim.
Najwyższą z tczewskich drużyn,
czwartą lokatę zajęła Unia.
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• Tczew, ul. Mickiewicza 10

tel. 531-24-36, 777-55-64,
GSM (0-601) 65-14-66
• Tczew Suchostrzygi, ul. Jasińskiego 7
tel. 777-10-20, GSM (0-601) 61-27-84
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W sprzedaży także zestawy Simplus.
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TCZEW

miasta
14 Dni
i jt | iele atrakcji czeka na uczestni

ków tegorocznych Dni Ziemi
Tczewskiej. Już od dzisiaj do nie
dzieli trwać będą konkursy, festyny, wy
stawy, rozgrywki sportowe.
Jutro na bulwarze nad Wisłą czekają
tczewian nie lada atrakcje. Wystąpią
gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Za
prezentuje się Majka Jeżowska oraz
Elektryczne Gitary. Średniowieczne wal
ki, pokaz wybijania monet oraz warze
nie średniowiecznego jadła - to wszyst
ko zaprezentuje Drużyna Wojów Pia
stowskich „Jantar" z Poznania. Dla spra
gnionych wrażeń i emocji przygotowano
ścianę wspinaczkową za darmo. Będzie
też możliwość zmierzenia ciśnienia i
zbadania poziomu cukru.
(as)

POWIAT TCZEWSKI

Mszyce atakują
»Y* egoroczne zbiory zbóż oraz buraka
cukrowego zapowiadają się dobrze.
Nie można jednak niczego prognozo
wać, ponieważ w powiecie tczewskim po
jawiło się w tym roku bardzo wiele mszyc
oraz różnego rodzaju chorób.
- Takiej ilości mszyc nie pamiętam już od
dawna - mówi Teresa Szałas z tczewskie
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - Z
daleka widać mszyce na kłosach, zwłasz
cza na niektórych odmianach pszenżyta.
Pogoda sprzyja ich rozwojowi.
Zaatakowane zostały też buraki cukrowe.
Rolnicy nie mają wyjścia i aby uratować
swoje uprawy przed szkodnikami, muszą
stosować środki chemiczne. Nie wszyst
kich jednak na nie stać. - To drogie spe
cyfiki - mówi rolnik z gm. Tczew. - Na
dwa hektary buraków musiałbym wydać
blisko 100 zł i jeszcze nie wiadomo, czy to
pomoże.
(as)
M /. . 4
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•Przystań. Cieszę się, że w Tcze

wie będzie budowana przystań
nad Wistą. Mam nadzieję, że to
nie tylko plany i znajdą się pienią
dze na ich realizację. Zwłaszcza
jeżeli tę inwestycję ma wesprzeć
fundusz Phare. Myślę, że już naj
wyższy czas, aby Tczew wykorzy
stał swoje położenie nad rzeką.
Tam może być miejsce spacerów
tczewian, ale także teren atrakcyj
ny dla turystów, których do Tcze
wa niestety na razie przyjeżdża
niewielu.

Bolesław P„ Tczew

•Parkingi. Chociaż nie jestem
mieszkańcem Tczewa, często mu
szę tu przyjeżdżać w interesach.
Większość urzędów, instytucji,
banków usytuowana jest w cen
trum miasta. Niestety, w sąsiedz
twie wielu z nich nie sposób za
parkować samochodu. Miejsc po
stojowych jest niewiele. Te wzdłuż
ul. Jarosława Dąbrowskiego są
bez przerwy zajęte. W godzinach
szczytu nawet parking przy ul. Ła
ziennej nie pomaga. Straż Miejska
skwapliwie pilnuje, czy czasami
kierowcy nie parkują tam, gdzie
przepisy czy znaki drogowe tego
zabraniają. Myślę, że władze mia
sta powinny pomyśleć o zorgani
zowaniu jeszcze innych miejsc dla
zmotoryzowanych, zwłaszcza że
szykuje się wiele ciekawych im
prez, jak choćby festiwal Zdarze
nia czy w przyszłym roku wyścig
Tour de Pologne, na które na pew
no zjedzie sporo ludzi.

Jerzy B., gmina Gniew

Liczba dnia

4 min
- tyle złotych
zainwestuje w tym
roku niemiecka firma
Stadtwerke Lipsk w
Zakład Energetyki
Cieplnej w Tczewie.

LISTY
•Zboże. Uważam, że to wspania
ły pomysł, aby zboże, którego w
Polsce jest za dużo, wysłać do
państw w Afryce borykających się
z problemem głodu. To skandal, że
w Polsce rolnicy niszczą zboże,
które gdzie indziej może uratować
od śmierci głodowej wiele ludzi.
Owszem, rolnicy mają prawo pro
testować, ale nie powinni uciekać
się do takich metod. Cieszę się, że
media zwróciły uwagę na problem
Afryki w związku z akcją niszcze
nia zboża w naszym kraju. Jeśli
mamy nadwyżki, podzielmy się.
Nie rozumiem dlaczego od czasu
do czasu mówi się o klęskach uro
dzaju w rolnictwie. Raz mamy za
dużo zboża, innym razem owoców
czy warzyw. Gdy miliony ludzi gło
dują, to w moim mniemaniu nie
ma w ogóle o czym mówić, trzeba
im pomóc. Rozumiem, że rolników
może nie być stać na zorganizo
wanie transportu do Afryki, ale w
tym powinno już pomóc państwo
albo międzynarodovve organiza
cje. Liczę na to, że Polacy, którym
świat wielokrotnie pomagał, rów
nież pokażą swoją wspaniało
myślność.

Władysław P,
powiat tczewski
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Gość „Dziennika"

Za zezwoleniem papieża

Życzliwy król
w

ejscie na rynek w
Starogardzie
Gdańskim króla
Kurkowego Bractwa Strze
leckiego obwieszczały wy
strzały z pistoletów i wybu
chy petard. Na przedzie,
niosąc na poduszkach od
znaczenia, szli pazie. Mie
niły się kontusze i na twa
rzach braci -widać było ra
dość. Tak witano tczewianina Edmunda Piontka, no
wego Króla Kurkowego.
- Został pan władcą kur
kowym na rok 2002/2003.
Jak do tego doszło?
- Była to ósma powojen
na intronizacja w Starogar
dzie Gdańskim. Zostałem
zwycięzcą w strzelaniu do
kura umieszczonego na
drzewcu. Wywalczyłem ty
tuł przy 167 strzale do
drzewca, łamiąc go. Jestem
z tego zadowolony będę
dobrze reprezentował na
sze bractwo.
- Jak wyglądała introni
zacja?
- Bardzo uroczyście. Na
podium weszła ustępująca
para królewska: Leszek
Warczak z małżonką Gabrysią oraz ja z żoną Wan
dą. Stanęli też rycerze,
pierwszy Stefan Rajkowski

Lignowy Szlacheckie to wieś położona 6 km od Pelplina. Od
końca XIII w. do 1945 r. była ośrodkiem Feteraków, grupy
etnicznej wywodzącej się od sprowadzonych przez Krzyżaków
osadników niemieckich na miejsce wysiedlonej ze wsi
ludności polskiej. W 1280 r. Mszczuj II zapisał tę wieś
cystersom w Oliwie, a w 1281 r., cofając nadanie - Krzyżakom.
W 1736 r. za zezwoleniem-papieża Klemensa XII proboszczem
lignowskim został ks. Adam Kos, który zawierał trzykrotnie
małżeństwa, w tym jedno potajemnie. Zabił też jednego
żołnierza spośród kilku, którzy na niego napadli.

Lepsze pomyje niż obiad
Pomyje to wieś położona w odległości około 8 km na
południe od Pelplina. Już w 1278 roku została wymieniona
jako graniczna wieś cysterska, potem w dokumentach
Mszczuja II, Przemysła i Władysława Łokietka. W XVI wieku
krążyła anegdotka, według której ktoś obecny z opatem
pelplińskim na obiedzie u prymasa Polski i niezadowolony z
jedzenia, miał złośliwie powiedzieć, myśląc o urodzajnej
glebie, że lepsze są Pomyje opata z Pelplina niż obiad u
prymasa.

Edmund Piontek z żoną Wandą.

i drugi Czesław Niemczyk.
Imprezę poprowadził brat
Andrzej Błażyński. Po ode
graniu hejnału Starogardu
Gdańskiego i odśpiewaniu
hymnu bractwa, Stefan
Rajkowski
podziękował
ustępującemu królowi i ry
cerzom. Odczytał także akt
intronizacji i przekazał
nam insygnia. Ordery
otrzymali ustępujący król i
rycerze. Z przejęciem po
wtarzałem słowa roty ślu
bowania. Odebraliśmy ży
czenia od Stanisława Kar
bowskiego,
prezydenta
Starogardu Gdańskiego i
Zenona Odyi, prezydenta
Tczewa.

(mam)

Fot. Józef Ziółkowski

- Nadano Panu przydo
mek Życzliwy, dlaczego?
- Taki wybrali w tajem
nicy moi bracia. O przy
domku dowiedziałem się w
dniu intronizacji.
- Na czym polegają prawa
i obowiązki króla?
- Ma prawo do zwolnień z
podatku miejskiego. Musi
zaprosić braci na bal. Cały
rok jest członkiem zarządu
bractwa i ma najważniejszy
głos doradczy. Powinien też
dla braci coś zrobić. Ja chcę
wykonać automatyczne tory
na strzelnicy w Starogardzie
Gdańskim.
Rozmawiał
Józef M. Ziółkowski

PODPATRZONE

Szczęśliwy dziadek
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Konkurs „Dziennika" i Intermarche

Zrób zakupy i wygraj
Fot. Józef Ziółkowski

K

ażdy może wziąć
udział w konkursie
„Spokojne zakupy", w
którym partnerem „Dzien
nika Bałtyckiego" jest sklep
Intermarche w Tczewie.
Wystarczy -wyciąć z gazety
kupon i zrobić zakupy w
sklepie Intermarche przy
ul. Jagiellońskiej 51 w Tcze
wie. Wszystkie kupony zło
żone w sklepie wezmą
udział w losowaniu atrak
cyjnych nagród. Główną na
grodą jest rower, którego,
którego fundatorem jest In
termarche. Będzie można
wygrać także mikser, robot

ręczny, plecak, piłkę i wiele
innych-niespodzianek.
Kupony pojawią się na
naszych łamach jeszcze trzy
razy - 24, 26 i 28 czerwca.
Warunkiem udziału w kon
kursie jest zrobienie zaku
pów w Intermarche w Tcze
wie za kwotę co najmniej 30
zł. Dowodem zakupu jest
paragon otrzymany w kasie,
zawierający datę transakcji
(musi ona zawierać się w
okresie trwania konkursu).

Dziennik
•'

*

Osoby które wylosują na
grody, będą zobowiązane
pokazać taki paragon od
bierając -wygraną.
Losowanie nagród odbę
dzie się 2 lipca o godz. 10 w
sklepie Intermarche. W pią
tek, 5 lipca, wydrukujemy
nazwiska szczęśliwców
Ze szczegółowym r egula
minem konkursu można się
zapoznać w Intermarche.
(mam)

KUPON
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Konkurs „Dziennika Bałtyckiego" i Intermarche

„Spokojne zakupy"

MNIE DZIWI?

Bez matury na studia
Uczniowie, którzy z różnych powodów nie zdali nowej matury,
być może będą mogli zacząć studia. Tak przynajmniej zapowia
da Ministerstwo Edukacji. „Nowi" maturzyści, którzy nie zdali
egzaminu, mogą go poprawić dopiero w styczniu, więc według
obowiązujących przepisów nie mogą się starać o przyjęcie na
studia w tym roku. Dla mnie, emerytowanego nauczyciela, cała
ta sytuacja jest zdumiewająca. Po pierwsze dziwi mnie w ogóle
możliwość dopuszczenia na uniwersytet kogoś bez matury, po
drugie dlaczego ci, którzy zdają starą i nową maturę są trakto
wani inaczej. Pierwsi zdają matury poprawkowe pod koniec wa
kacji, co pozwala im jeszcze dostać się na niektóre kierunki stu
diów w tym samym roku, drudzy nie mają tej szansy. Sprzeczno
ści w tej sprawie jest wiele.

Władysław P. powiat tczewski

Za szybko po osiedlu

Imię i nazwisko
Adres
Numer telefonu
Data wydania paragonu
Numer paragonu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora konkursu na cele z nim związane

Ten rower będzie można

- Czy można być szczęśliwym dziadkiem bliźniaków? - zastana
wia się na spacerze Zenon Odya, prezydent Tczewa.
Gdy rodzice zostawiają Julię i Jakuba pod opieką babci Alicji i
dziadka Zenona, te na zmianę albo śpią albo płaczą. Jak tufl
spokój na stare lata.
™

wygrać w konkursie.

Podpis

Dziwi mnie brak patroli policyjnych „drogówki" na osiedlach
mieszkaniowych, w pozornie cichych i spokojnych zakątkach
miasta. Policja kontroluje jedynie główne arterie komunikacyjne.
Pewnie, że tam jest bardziej niebezpiecznie, większa jest też
groźba wypadku, więcej kierowców przekracza dozwoloną pręd
kość. Chciałbym, aby jedynie od czasu do czasu taki patrol poja
wił się na mniej uczęszczanych drogach. Mieszkam na osiedlu
Suchostrzygi w Jeżewie. To skandal, co wyprawiają tam niektó
rzy młodzi kierowcy. Hamowanie czy ruszanie z piskiem opon
nie należy do rzadkości. Samochody czasami jeżdżą z zawrotną
prędkością. To wszystko dzieje się w pobliżu placów zabaw,
dzieci jeżdżących na rowerkach, grających w piłkę. O wypadek
tak łatwo. Myślę, że sama obecność patrolu „drogówki" byłaby
ostrzeżeniem dla piratów drogowych pozbawionych wyobraźni.

Katarzyna P. Tczew

Fot. Andrzej Połomski
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Dziennik Tczewski

MINĄŁ TYDZIEŃ

Powiat tczewski. Przed opadami

Oby
nie było za późno

Święto kolei
TCZEW. Z okazrji
150-lecia kolei na
dworcu PKP od
słonięto pomnik parowóz. W czasie
uroczystości Ze
non Odya, prezy
dent Tczewa powiedziai, że dzięki w mieście na dworcu pokolei Tczew jest
.
. ,
czwartym co do
stawiono starą lokomotywielkości miastem w?Fot. Józef Ziółkowski
w województwie
pomorskim. Stwierdził, że we współpracy z koleją
udało się rozwiązać w mieście kilka spraw. Jest to
m.in. przedłużenie pasażu nad torami na osiedle
Zatorze i budowa wiaduktu 800-lecia. Miasto odda
do użytku wyremontowaną halę Milenium, która
była Domem Kultury Kolejarza, chce przejąć maga
zyny kolejowe w pobliżu dworca i tam utworzyć
centrum komunikacyjne.

ysoka
w o d a

często
n a d 
chodzi
niespodzi ewanie. Oby nie dotarła ona
do powiatu tczewskiego,
gdyż grozi nam wówczas
powódź. W ciągu minionego
roku w gm. Pelplin oraz
Gniew, które powódź do
tknęła, wykonano prace
związane z usunięciem jej
^fcatków. - Odbudowano,
^feyszczono, odnowiono i
naprawiono
urządzenia
melioracyjne, rowy szcze
gółowe i przepusty w kilku
miejscowościach
gminy
Pelplin - mówi Stanisław
Komorowski z Centrum Za
rządzania Kryzysowego w
powiecie tczewskim.
Obecnie w ramach robót
publicznych odbudowuje
się rowy melioracyjne w
Bielawkach,
Lignowach
Szlacheckich, Małych Walichnowach oraz Rożentalu.

Groźne przesiąki
Niestety wciąż nie są za
bezpieczone przesiąki w
wałach na Nizinie Walich
nowskiej. Trzy lata temu na
zlecenie Regionalnego ZaŁdu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku zostały prze
prowadzone badania geo
techniczne. Zarząd stwier
dził, że dwa odcinki wałów
na Nizinie Walichnowskiej
nie spełniają warunków
bezpieczeństwa. Jest to
okolica Międzyłęża oraz
Polskiego Gronowa. Jak się
dowiedzieliśmy w centrum
zarządzania kryzysowego,
na razie nie planuje się
przeprowadzenia tego typu
prac.
W gm. Gniew po powodzi
w kilku miejscowościach
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Po unijne pieniądze
TCZEW. Przystań i bulwar nad Wisłą w Tczewie
znalazły się wśród dziesięciu propozycji inwestycji
z Pomorza, które walczyć będą o unijne pieniądze.
Propozycje trafiły na biurko ministra gospodarki,
tylko dwie z naszego województwa mogą zostać
wybrane. - Chcemy udowodnić, że budowa bulwaru
i przystani wpłynie na rozwój turystyki, a także na
zmniejszenie bezrobocia - powiedziała nam Joanna
Ćwiklik z Biura Promocji Miasta Tczewa. - Tczew
ski projekt popierają również Kwidzyn i Gniew,
którym zależy na rozwoju turystyki oraz żeglugi wi
ślanej.

Turniej Trzech Gmin
SZPĘGAWA. W
tegorocznej rywali
zacji gmin wygra
ła gmina Subko
wy druga była
gmina Tczew a
trzeci Morzesz
czyn. Turniej
W niektórych konkuren
gmin to zabawa
cjach
trzeba było wykazać
dla każdego. Se
kretarki układały Się nie lada S iłćj.fot. Andrzej Połomski
'zdania z rozsy
pania literowej, dla rodzin wielodzietnych przygo
towano sztafetę sprawnościową, a dla sołtysów
drewniane narty dla trzech osób. Zadaniem wójtów
było odnalezienie w piasku jak największej liczby
monet. Dopingu nie brakowało przy żadnej z kon
kurencji.

W Młynkach w gminie Tczew, worki z piaskiem, którymi umocniono jaz ubiegło
rocznej powodzi, są zniszczone.

odbudowano drogi, rowy i
urządzenia melioracyjne.
Nadal zagrożeniem są osu
wiska ziemi, które mogą
nastąpić m.in. Gniewie, w
Opaleniu bądź Widlicach w
skutek nasiąknięcia gleby.

Brakuje pieniędzy
Trudna sytuacja jest też
w tczewskiej gminie. Ulew
ny deszcz może na jeziorze
Młynki przerwać jaz zabez
pieczony od ubiegłego roku
workami z piaskiem. W ta
kiej sytuacji zalana została
by Nizina Tczewska. Poza
tym w minioną środę
tczewscy strażacy stwier
dzili, że na jednej z grobli
jeziora lubiszewskiego ro
zebrana została zapora. Do tej pory na Nizinie
Tczewskiej zaczęto prace
projektowe dotyczące usu
nięcia i zabezpieczenia
przesiąków przez wał prze

ciwpowodziowy
Kanału
Młyńskiego w Rokitkach poinformował nas S. Komo
rowski. - W powiecie tczew
skim wiele prac nie zostało
zrealizowanych ze względu
na brak pieniędzy. Niektóre
z nich zostały przesunięte
na koniec tego roku bądź
nawet jeszcze później. Oby
tylko nie było za późno.

Trzeba odbudować
W gm. Tczew, odbudowy
wymagają wszystkie rowy, a
przede wszystkim Kanał
Mieściński, Żebraczy oraz
Struga Łukocimska. Spółka
wodna, co prawda na bieżą
co udrażnia konieczne od
pływy lecz potrzeby są za
spokajane zaledwie w 30
proc. Niezbędna jest też
obecnie renowacja m.in.
Kanału Wałowego oraz
Granicznego na Nizinie
Walichnowskiej.

Fot

.Andrzejpoiomski

Wielu mieszkańców po
wiatu tczewskiego zastana
wia się zatem, czy jesteśmy
przygotowani na wysoką
wodę. - Worki w magazy
nach są zabezpieczone stwierdza S. Komorowski. Są łopaty, taczki i tym po
dobny sprzęt. Może się jed
nak okazać, że go zabraknie
dla osób, które zechcą nam
pomagać. Nie mamy żad
nych koców łóżek polo
wych czy też odzieży dla
poszkodowanych.
- Magazyn tego typu nie
jest pierwszorzędną sprawą
- mówi Marek Modrzejew
ski, starosta tczewski. - Pie
niądze są potrzebne na ro
boty konserwacyjne rowów
na Nizinie Walichnowskiej,
w gminie Tczew oraz na
prace związane z Kanałem
Młyńskim.

Noc z ciuchami
TCZEW. W Niepublicznym Przedszkolu Akademia
Krasnoludka z pożegnania najstarszych dzieci zro
biono noc tajemnic i niespodzianek. Do milusiń
skich przyjechał Zenon Odya, prezydent Tczewa i
Mariusz Wiórek, wicestarosta powiatu tczewskiego,
którzy czytali bajki. Po kolacji, kiedy dzieci dosko
nale bawiły się, nagle zgasło światło. Było to prelu
dium do konkursu -wiedzy o Harrym Potterze. Na
zmęczonych i sennych czekały przygotowane leża
ki. Rano,jak przystało na zieloną noc, niejedna twa
rzyczka czy nosek były posmarowane pastą do zę
bów
(oprać, mm)

Anna Adamczyk
REKLAMA

Ireneusz Wtochyń - nasz laureat

Z nowym kapeluszem
K

iedy usłyszał, że zwy
ciężył w powiatowym
plebiscycie na Wójta
Pomorza, a w rankingu wo
jewódzkim zajął ósme miej
sce, był bardzo zaskoczony.
Ireneusz Włochyń, wójt gm.
Tczew nie wiedział jak to
wyjaśnić. Wie natomiast, że
funkcja, którą pełni, jest
niezwykle istotna. Dlatego
też ma niewiele wolnego
czasu. Kiedy go jednak
znajdzie, udaje się do ogro
du. Lubi pielęgnować kwia
ty. Nie obcy jest mu też ak

tywny wypoczynek. Wsiada
na rower i przemierza oko
lice powiatu tczewskiego.
Gdy wymaga tego sytuacja,
występuje w kasku i
ochronnych rękawicach. Na
Turnieju Trzech Gmin w
Szpęgawie, w takim właśnie
stroju wraz z Piotrem Lanieckim, wójtem gm. Mo
rzeszczyn oraz Zdzisławem
Makowskim, wójtem gm.
Subkowy, przekopywał się
przez piasek w poszukiwa
niu pieniędzy. Najczęściej
jednak wójt gm. Tczew wy

stępuje w garniturze. Tak
też ubrany przybył na uro
czystość, która odbyła się w
Teatrze Kameralnym w So
pocie z okazji zakończenia
Plebiscytu na Wójta Pomo
rza. Wójtowie otrzymali ka
pelusze - symbol władzy
wójtowej. Każdy z wójtów
musiał taki kapelusz wdziać
na głowę.
- Kapelusz mi się podoba
- mówi Ireneusz Włochyń,
wójt gm. Tczew. - Często
noszę kapelusze, więc i ten
się przyda. Jest w kratkę.

rok założenia 1974

PRODUCENT
STOLARKI PCV, ALU
rolet zewnętrznych, markiz, żaluzji

BRAMY GARAŻOWE
Ireneusz Włochyń
Fot. Andrzej Połomski

muszę go zatem dopasować
do stroju.
Anna Adamczyk
Czytaj też na str. 5

Tczew, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 532-02-41
Doradztwo techniczne.
pomiar, transport GRATIS!

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

III Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Na tę krowę zawsze trzeba uważać

N

ajważniej
sze tytuły w
kategorii
krów, przy
znane na
III Regio
nalnej Wy
stawie Zwierząt Hodowla
nych w Starym Polu, pozo
stały... w rodzinie, a do
kładnie w rasie Charolaise.
Czempionem została Elin,
a wiceczempionem jej cór
ka, Elin 1. Właścicielem
wyróżnionych krów jest
przedsiębiorstwo Litawa
Gospodarstwo Rolne Postolin z powiatu sztumskie
go.

Mleko tylko
dla cielaka
O krowach rasy Charola
ise hodowcy mówią, że są
dzikie i niebezpieczne.
- Trzeba bardzo uważać
przy obrządku. Szczególnie
niebezpieczne są wtedy,
gdy bronią cielaka. Mogą
nawet zabić - mówi Witold
Wiśniewski, oborowy z Postolina.
Podczas prezentacji na
ringu Elin i jej córka za
chowywały się spokojnie.

To tylko pozory.
Wszystko poszło dobrze, bo
obie są już przyzwyczajone
do wystaw. Na pierwszej,
na której je prezentowali
śmy, były kłopoty z ich pro
wadzeniem - mówi Witold
Wiśniewski.
Krowy rasy Charolaise
są hodowane na mięso. Da
ją tylko tyle mleka, by wy
żywić cielaka, dzięki czemu
hodowla jest łatwiejsza i
tańsza.

Czteroszynkowa
świnia
Zwiedzający zatrzymy
wali się też na widok trzo
dy chlewnej rasy Pietrain,
czyli popularnych czteroszynkowców, nazywanych
tak z powodu rozbudowa
nych łopatek.
- Hoduje się je nie dla
mięsa, ale ze względu na
materiał genetyczny do
krzyżówek z polskimi rasa
mi.
hów jest bardzo drogi,
bo pasza musi być wysokobiałkowa, dzięki temu uzy
skuje się mięsność 65
proc., podczas gdy inne ra
sy mają 40 proc. - mówi
Kazimierz Tokarski z Tu-

szewa w powiecie iław
skim. - Muszą być hodowa
ne w bardzo dobrych wa
runkach. Prosięta wyma
gają pomieszczeń o pod
wyższonej temperaturze.

MBBW
-

Gołąb jak wróbel
Podczas targów w Sta
rym Polu wystawiano nie
tylko duże zwierzęta. Pu
bliczność podziwiała także,
m.in. gołębie, drób ozdob
ny, koty rasowe i strusie
afrykańskie.
- Przyjechało 17 wy
stawców z gołębiami: tymi
najmniejszymi, wielkości
wróbla - gołąbkami dia
mentowymi, i z najwięk
szymi - rasy King i garłaczami pomorskimi - mówi
Robert
Cierpiałowski,
przewodniczący malborskiego oddziału Związku
Hodowców Gołębi Raso
wych i Drobiu Ozdobnego.
Duże zainteresowanie
wzbudziły także konie, a
spośród nich wyróżniały
się rasy fiording i arabo-fiord, pochodzące ze
Skandynawii.
- Są mniejsze niż inne
konie. Mają wysokość w
kłębie 1,4 metra. To spo
kojne,
zrównoważone

Witold Wiśniewski wyprowadza z ringu krowę Elin i jej córkę.

zwierzęta, doskonale nada
jące się do rekreacji i hipo
terapii. Charakteryzują się
odpornością na choroby i
niską temperaturę - mówi
Anna Patalon, wystawca
koni z Ośrodka Rehabilita
cji i Hipoterapii w Kwidzy
nie.

Fot. Aleksander Winter

CIEKAWOSTKI
•Krowa rasy Charolaise w wieku 8 lat waży około 870 kg, 6-miesięczny cielak - 300 kg.
•Gołąbki diamentowe ważą około 7 gramów; gołąb mięsny King
-1 kg.
•Wydajność mleczna krów: rekordzistka daje nawet ponad 10 tys.
kg mleka podczas laktacji (305 dni).
•Dorosłe samce strusi afrykańskich osiągają wzrost do 2,70 m, a
wagę do 160 kg.

(G.W.)

REKLAMA

ZAGRAJ

Wiesz co masz na dachu!

f i * naszemiasto.pl
na www.netmania.wp.pl, a będziesz mógt wygrać m.in.:
najnowsze KAWASAKI NINJA, ponad 22000 PLN na koncie Nordea,
zestawy kina domowego, notebooki, wakacje na Majorce dla 2 osób...

n€tmania.wp.pl
B-HK Kawasaki

Nordeo®
10146992/A/5

Aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się
V*

w Gdańsku, Katowicach, Olsztynie,
Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi

wkręty

POCZTĄ

pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-894 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11, z dopiskiem Bank Kwater

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Stupska

teh (059) 811 34 57, 811 34 78,

pin®®®*®®
"1 *

84-220 Strzebieliro
tel (058) 676 24 84+85
tel. kom. 0601 997 611

ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Koś&erska 9

#%/.

83-334 M>echucino,

k. Sierakowic

tel (058) 684 51 21

10143390/B/30

KUPON Bank Kwater

.
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1059) 811 34 77

Kupon Bank Kwater uprawniający do jednego ogłoszenia drobnego w Dzienniku Bałtyckim,
LrZICPIlIJC
Trybunie Śląskiej, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Poznańskiej, Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Łódzkim B3ltVCSfl I

•ZOSTAWIĆ m SIURZE OGŁOSZEŃ
{adresy Biur Ogłoszeń w stopce redakcyjnej)
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PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI; TREŚĆ OGŁOSZENIA NALEŻY ZACZĄĆ OD NAZWY MIEJSCOWOŚCI

• WiliCIC DO JiPNU Z liiBiESKSCH SlilfiiI
DZIENNIKA BMTYOCIEGO

Gdańsk, (058) 30-03-213

do domu

należy

KUPON z potwierdzeniem wpłaty na konto P0LSKAPRESSE
Sp. z o.o. oddział „Prasa Bałtycka":
BRE SA 0/GDAŃSK 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

» PRZESŁAĆ FAKSEM

777 18 80
Tczew
Władysławowo 774 68 66
Żukowo
681 82 66
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Pytaj w autoryzowanych biurach sprzedaży:
w ciągłej ofercie:
781 66 77 ul. Rdestowa 41
Gdynia
biachodachówki
301 67 12 ul. Mostowa 14
Gdańsk
blachy trapezowe
Kartuzy
685 32 99 ul. Gdańska 28
Kościerzyna
686 72 44 ul. Wojska Polskiego 8
blacha płaska
Leśniswo
675 59 76 ul. Pucka 31
863 22 77
ul. Słupska 18
okna i wyłazy dachowe Lębork
Malbork
647 16 86 al. Wojska Polskiego 91
orynnowanie borga
773 36 61
Pruszcz Gd.
ul. Obr. Westerplatte 1A
Reda
678 71 11
ul. Gdańska 16.
orynnowanie pcv
os. Konstytucji 3 Maja 5a
Starogard Gd. 563 90 95
opierzenia
ul. Gdańska 43 A
247 93 35
Sztutowo

uszczelki

z

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

Odpowiedz na to i inne pytania dotyczące serwisu

wp.pl

Patronacki® Stacjo Paliw
Rafinerii Gdańskiej SA

49

Ile miast możesz wirtualnie odwiedzić
dzięki serwisowi „NaszeMiasto.pl" ?

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

J

L....L

J

JL_JL.JL..

podpis czytelny imię i nazwisko

Dziennik
Bałtyckimi

Plebiscyt

www.riaszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Finał w Teatrze Kameralnym w Sopocie

Kapelusz dla wójta

- Wójt musi mieć poczu
cie humoru - twierdzi Zbi
gniew Walczak z gminy
Gniewino, który jako jedyny
otrzymał dyplom Fanclubu
Wójta. To właśnie on, jak się
kazało, ma największy na
Pomorzu Fanklub, bo zdobył
najwięcej głosów propor
cjonalnie do liczby miesz
kańców gminy. Głosowało

Dwudziestu najpopularniejszych wójtów otrzymało ka

wójtowi gminy Sierakowice

pelusze - symbole, wójtowej władzy.

na niego 66 proc. mieszkań
ców Gniewina!
- Mam nadzieję, że podo
łam temu wyzwaniu - po
wiedział w kuluarach Zbi
gniew Walczak.
Wójt wyznał, że bez po
czucia humoru trudno było
by mu poradzić sobie ze
wszystkim.
- Polityka to bardzo po
ważne zajęcie - dodał - ale

Pani Hanna uważa, że
kobieta wie najlepiej, kiedy
zrobić jeden krok do tyłu,
aby spokojnie później ru
szyć dwa w przód.
- Słaba płeć, ale czasem
musi walnąć pięścią w stół śmieje się. - W końcu za
wsze się mówiło, że to męż
czyzna jest głową domu, ale
kobieta jest szyją! A szyja tą REKLAMA
głową kręci.
Na uroczysty finał im
prezy, który odbył się w Te
Przedsiębiorstwo developerskie
atrze Kameralnym w Sopo
należące do grupy KOMFORT
liOMFOKT
cie przybyło kilkudziesięciu
wójtów i ona jedna. Przyje
chała z mężem.
zleci następujące roboty wykończeniowe w
- Całe moje szczęście, że wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Trójmieście:
ja akurat jego mam za towa^ rzysza życia - wzdycha pani
Hanna. - Świetnie mnie ro
zumie, a kiedy jestem już
wykończona, padnięta, to
natychmiast każe mi odpo
cząć.
- I masuje stopy? - py
tam.
- Oczywiście! To tak na
turalne jak „dzień dobry"
rano...

Fot. Robert Kwiatek

wiele nawet poważniej
szych spraw bez tego nie
dałoby się rozwiązać. Cza
sem potrzebny jest czas na
relaks, na żart...
- Na szaleństwo?
- Z umiarem... Stać mnie
na odrobinę szaleństwa, gdy
grywam w siatkówkę. Gdy
jestem na imprezach towa
rzyskich. Gdy śpiewam. Gdy
gram na gitarze.

Markowy Geometria
olej
rf

Statuetkę najpopular
niejszego otrzymał, rzecz
jasna tylko super wójt - Ta

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Przygotowania Produkcji, tel. 620-88-00 w.26
lnvest Komfort SA
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3

20"
TANIEJ!

l3litr

z beczki

od

Shell Helix Super

2?

15W40

układanie wykładzin
dywanowych

Kapelusz niczym
korona

. bertK^tek

Fot EO

swoje pozazawodowe pasje
czas. Ale wszystko co robi,
czyni z entuzjazmem.
- I kocham.to, co robię dodał. - Bez pasji nikt nie
będzie umiał stworzyć lep
szego świata dla swojej spo
łeczności. A pasji nie da się
oszukać... Albo jest, albo jej
nie ma.
Gabriela Pewińska

Oferta ważna do 2© czerwca 2002 r.

I N OE S T

układanie glazury

Co wójt Walczak na gitarze gra? Przede wszystkim
repertuar jego młodych lat.
„Czerwone gitary", piosenki
obozowe, takie, które śpiewa
się przy ognisku, z przyja
ciółmi. Do tego wszystkiego
kocha tańczyć!
- Przyznam się, że trudno
byłoby mnie w tańcu po
bić... - powiedział. Jak każ
dy z wójtów mało ma na

cn0/o

Opony

Przykładowe ceny promocyjne

Kormoran
Rozmiar

Kormoran

Rozmiar

Cena

112

185/60 R14H

139
B 139
B 185
B 189

175/70 R13 T A 123

185/65 R15T

E

185/65 R14T A 154

195/65 R15 H

E

59

165/70 R13T
175/70 R13T

155/70 R13 T A 99

185/65 R14T

135/80 R12 S A
145/70 R13 T

OGRZEJEMY TWÓJ DOM, WARSZTAT, FERMĘ,

BF Goodrich

Cena

M

Pasje wójta

Tytuł Wójta Pomorza przypadł Tadeuszowi Kobieli,

>

™ Potrafi walnąć
pięścią w stói

deusz Kobiela z Sierakowic.
Wzruszony był i rozczulony.
Ale razem ze wszystkimi ze
złotej dwudziestki najlep
szych gminnych włodarzy
zaśmiewał się, gdy trzeba
było włożyć na głowę, ni
czym koronę - kapelusz symbol, wójtowej władzy.
Kapelusze skądinąd twa
rzowe, męskie, dla niektó
rych okazały się za duże, in
nym zakrywały ledwo czu
bek głowy Musieli się wój
towie wymieniać. Salwy
śmiechu wzbudzali nawet
na widowni. Ale kiedy - w
przerwie uroczystości wszyscy panowie i ta jedna
kobieta - pili w kuluarach
szampana, dzielnie dzierży
li kapelusze w dłoniach.
Pewnie się już z nimi nie
rozstaną...

165/70 R13T A

185/60 R14 H
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ójcina to wca
le nie żona
wójta,
ale
wójt w spód
nicy. Hanna
Brejwo jest wójciną gminy
Pszczółki i znalazła się w
dwudziestce finalistów w
naszym plebiscycie „Wójt
Pomorza".
- Kobieta-wójt ma trud
niej - uważa. - Trzeba prze
łamywać pewne stereotypy
które niestety na wsi istnie
ją. Ale z drugiej strony bab
skie urzędowanie jest ła
twiejsze. Są pewne cechy
które kobiety mają niejako
wrodzone: tolerancja, zro
zumienie, kompromis. To
pomaga łagodzić konflikty,
zatargi, stonować niektóre
drażliwe i trudne tematy na
pozór nie do przebrnięcia, a
jednak, okazuje się, można
^ je załatwić.
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Michelin
Rozmiar
175/70 R13
175/65 R14
185/60 R14
185/65 R15

Cena

o 189
o 239
o 279
D 369

195/60 R15 F
195/65 R15 F
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OFERUJEMY PAŃSTWU:
-zbiorniki 2700; 4850; 6700
w wersji naziemnej
i podziemnej
- indywidualną analizę,
planowanie, projektowanie i
serwis instalacji gazu
płynnego
• bardzo korzystny system
dzierżaw zbiorników
- stałe dostawy wysokiej
jakości gazu:
propan, propan-butan

INFO. 0800-306-204

^DĘBICA'

HSSBO Jnmaatanc tlffl f.

84-230 Rumia

/ BAITYKG^Z
tel. 058/771-49-00
fax 771-49-14

największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃ5K-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, uf. Szczęśliwa 9, teł. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30. NIEOZ. 18.00
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Dziennik Tczewski

STRZEŻ SIĘ TYCH MIEJSC

Powiat tczewski. Przemycają „berlinką"

Uważaj na „jedynce"

Wojna z wiatrakami

•Mm

Krzyż przy drodze krajowej nr 1 w Pelplinie.
Fot. Andrzej Połomski

W powiecie tczewskim nadal najniebezpieczniejsza jest droga
krajowa nr 1. „Jedynka" jest jedną z najruchliwszych dróg w
Polsce. Ruch samochodowy cały czas na tej trasie rośnie, a dro
ga bez przerwy jest ta sama. Bywa, że mieszkańcy powiatu
tczewskiego wolą korzystać z tras przebiegających przez mniej
sze miejscowości powiatu. Nie zawsze zdążają... W Gręblinie
doszło już do wielu wypadków drogowych. Zdarzały się też
śmiertelne. Niestety najczęściej winę ponoszą sami kierowcy,
który na tym odcinku zamiast zwolnić, naciskają na gaz.
(as)

Czytelnicy alarmują
- Niebezpiecznie jest w gminie Subkowy - mówi nasza Czytel
niczka. - Oświetlenie jest tam wyłączone. W nocy boję się wyjść
z własnego domu.
Na ulicach gminy jest ciemno. Skrzyżowania nie jest oświetlone.
Właściciele sklepów obawiają się o swój towar, bo przecież ła
twiej dokonać kradzieży w ciemnościach niż przy świetle lamp. Wracam późno do domu i czasami obawiam się przejść przez
ulicę - skarży .się mieszkanka Subków. - Kierowca ma ograniczo
ną widoczność w ciemn ściach. Światło na ulicach nie powinno
być wyłączane.

(as)

KONKURS
DZIENNIKA" I PZU ŻYCIE

Wygraj komputer

St. posterunkowy Zbigniew Malewski z tczewskiej policji przy skonfiskowanym alkoholu.

W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Państwo
wygrać komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie.
„Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co miesiąc naj
lepszego dzielnicowego w województwie pomorskim. W gazecie
zamieszczamy kupony, na których należy wpisać imię i nazwisko
najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnicowego. Nagrodą dla poli
cjanta jest rower, a dla komisariatu, w którym pracuje - zestaw
komputerowy. Dla naszych Czytelników mamy nagrody w postaci
losowanego raz w miesiącu komputera. Plebiscyt potrwa do 30
stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znalazło się tam miej
sce oznaczone: „Największym problemem mojej okolicy jest...".
Wypełniając je należy wskazać największy problem, z którym bo
rykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje nas wszystko,
co związane jest z bezpieczeństwem. Do kuponu można dołączyć
dodatkowo dokładnie opisany problem. Wszystkie sygnały posta
ramy się wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupony prosimy
przysyłać do lokalnych oddziałów „DB" lub do Biura Konkursów
„Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

•«
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PZU ZYCIE SA

w
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Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

\

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:...

Imię i nazwisko głosującego:
Adres i telefon:

Dzień

Wspólna
akcja

ci

PZU ZYCIE SA

Wyrażam zgodę
na przetwarzanie
moich danych osobowych
przez organizatora
konkursu na cele
z nim związane.
podpis

J

ak wynika z poli
cyjnych obserwa
cji, przez powiat
tczewski przebie
ga szlak przemyt
niczy. Korzystają z
niego osoby prze
wożące nielegalnie alkohol
i papierosy. Niemal każdego
tygodnia policjanci na tere
nie powiatu tczewskiego
zatrzymują osoby przewo
żące nielegalny towar. Są to
nie tylko drobni handlarze.
W czerwcu b.r. zatrzymano
ponad 100 1 rosyjskiej wód
ki. - Najwięcej kierowców
przewożących papierosy
bądź alkohol bez polskich
znaków skarbowych akcyzy
zatrzymujemy na drodze
krajowej nr 22 - mówi Jan
Kowalczyk, oficer ds. kon
taktów z mediami w Ko
mendzie Powiatowej Policji
w Tczewie. - Kierowcy jadą
z Braniewa lub z zagranicy.
Wielu z nich to mieszkańcy
województwa zachodnio-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Samochodem
wygodniej
- Samochodem jest wy
godniej niż pociągiem i co
ważne dla handlarzy więcej
towaru można do niego
włożyć - twierdzą tczewscy
policjanci.
Towar ukrywany jest w
różnych miejscach. Często
pakiety papierosów znaj
dowane są w kołach zapa
sowych bądź w miejscach
montowania reflektorów. Pomysłowość ludzka nie
zna granic - stwierdza
Krzysztof Prewysz-Kwinto
z samodzielnej sekcji ds.

przestępczości gospodar
czej w Komendzie Powiato
wej Policji w Tczewie. Funkcjonariusze
policji
mają prawo skontrolować
bagaż i tak bardzo często
ujawniamy nielegalny to
war, schowany nie tylko w
torbie, ale w różnych czę
ściach, zakamarkach samo
chodów.

Zmęczeni celnicy
Proceder ten nasila się
zwykle przed świętami.
Przemytnicy wpadają w rę
ce policji zwykle we wcze
snych godzinach rannych. Okazuje się zatem, że gra
nica jest nieszczelna nad
ranem, kiedy to celnicy są
najbardziej zmęczeni - po
wiedział „Dziennikowi" K.
Prewysz-Kwinto.
Bywa, że policja zatrzy
muje handlarzy z nielegal
nymi
papierosami
na
tczewskim dworcu. Prze
wożą je po prostu w tor
bach.
Kilka dni temu na Sta
rym Mieście w Tczewie, po
licjanci zainteresowali się
sprzedawcą mleka. W wy
niku kontroli okazało się, że
mężczyzna w 25 litrowych
kanach miał nie tylko mle
ko, ale również papierosy
które oferował swoim
klientom. Zatrzymano 230
paczek.

Na targowisku
Nie jest też tajemnicą, że
papierosy i alkohol bez
znaków skarbowych akcyzy
sprzedawane są na tczew
skim targowisku oraz man
hattanie. Trudnią się tym
najczęściej stali handlarze.

- Często stoją z jednym pa
kietem papierosów w re
klamówce - mówi K. Pre
wysz-Kwinto. - Pozostały
towar ukrywają w samo
chodzie lub gdzieś na tar
gowisku. To wojna z wiatra
kami. My ich znamy i oni
nas znają. Na widok poli
cjanta natychmiast chowają
towar bądź sami odchodzą.
Na handlarzy nielegal
nym towarem często dono
szą policji tczewscy kupcy.
Papierosy bez akcyzy są
znacznie tańsze od tych
sprzedawanych w skle
pach. Wiele osób zatem wo
li zaopatrzyć się w tytoń bez
akcyzy Tracą na tym kupcy,
handlujący legalnymi pro
duktami. - Jeśli tylko widzę,
że ktoś oferuje trefny towar,
natychmiast powiadamiam
policję lub straż miejską powiedział nam jeden z
nich.

Także na wsiach
- Pojawiają się też sygna
ły z mniejszych miejscowo
ści powiatu tczewskiego mówi K. Prewysz-Kwinto. Niedawno w Radostowie
ujawniliśmy dużą ilość al
koholu bez polskich zna
ków skarbowych akcyzy
Na wsiach handluje się
też papierosami.
Osoba, która zostanie za
trzymana z nielegalnym to
warem, ma możliwość do

Fot. Andrzej Połomski

browolnego poddania się
karze. Korzysta z tego coraz
więcej osób. Kwotę grzyw
ny proponuje policjant,
musi ona jednak zostać za
twierdzona przez Urząd
Skarbowy. Kiedy kara zo
stanie uiszczona, z dow^
dem wpłaty należy udać
do komendy policji. Sprawa
wówczas jest umarzana.
Stosuje się to zarówno przy
wykroczeniu jak i przestęp
stwie. Dowody rzeczowe za
wsze przekazywane są do
Urzędu Skarbowego. Osoby
przewożące papierosy czy
też alkohol bez polskich
znaków skarbowych akcyzy
powinny liczyć się z możli
wością utraty samochodu.
Jest on wówczas traktowa
ny jako narzędzie przestęp
stwa. Może zostać zajęty
tymczasowo na poczet
grzywny. Tego typu sytuacje
już się w powiecie tczew
skim zdarzały.
Anna Adamczyk

przestępstwo
Gdy wartość uszczuplonego po
datku akcyzowego wynosi 38
000 zł i więcej. Jest tak w przy
padku, gdyby znaleziono jedno
razowo 312 półlitrowych bute
lek wódki czy też 150 paczek
papierosów

Odzyskana kontrabanda
styczeń - 431100 papierosów, 65 litrowych butelek wódki i 78 półlitro
wych butelek wódki
luty - 67600 papierosów, 45 I wódki
marzec - 85660 papierosów, 65 I wódki
kwiecień - 72200 papierosów, 230 I wódki
maj - 88600 papierosów, 15 I wódki

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Tczew. Honorowi kwiodawcy

Mogę podarować życie
ależą
do
Klubu Ho
norowych
Dawców
Krwi Za
rządu Rejon o wego
PCK w Tczewie. Oddają to,
co najcenniejsze, swoją
krew. To im wiele osób za
wdzięcza swoje życie. W
sumie oddali już prawie
134 litry krwi.
- Pracowałem w wał
brzyskiej kopalni - wspo
mina Tadeusz Czuba, ho
norowy dawca krwi. - Ko
lega miał wypadek i po
trzebna była krew. Posze
dłem i tak się zaczęło.
Do czasu, kiedy nasze
mu rozmówcy pozwalało
„zdrowie, oddawał krew reularnie. - Zawsze szedłem
z myślą, że moja krew mo
że uratować komuś życie mówi T. Czuba.
Jest posiadaczem wielu
odznaczeń i medali, w tym
m.in. Zasłużony dla zdro
wia narodu, Złoty Krzyż
Zasługi czy też Zasłużony
Ziemi Gdańskiej. Od 1963
roku oddał 49,5 1 krwi.

Prosto z komisji
Krzysztof Piekut z Tcze
wa, na komisji poborowej
do wojska oddał krew po
raz pierwszy. Od tego czasu
jest dawcą. Regularnie,
cztery razy do roku poja
wia się w przychodni. Chcę pomagać w ratowa
niu ludzkiego życia - mówi
. Piekut. - Oddałem już 48
itrów krwi i dopóki zdro
wie mi pozwoli, będę nadal
dawcą. Świadomość, że

moja krew może uratować
choćby jedno istnienie
ludzkie, sprawia, że to co
robię ma sens.
Nasz rozmówca jest pra
cownikiem kolei. Dzięki
dobrej współpracy z ów
czesnym dyrektorem, nie
odpłatnie wagonem socjal
nym wraz z innymi dawca
mi jeździli do m.in. Cen
trum Zdrowia Dziecka w
Warszawie oraz Matki Po
lki w Łodzi.
Zawsze towarzyszył mu
syn. Dzisiaj 23-letni męż
czyzna, poszedł w ślady oj
ca. Oddał już ponad 7 li
trów. - Cieszy mnie, że ro
śnie liczba dawców - mówi
K. Piekut. - Młodzi ludzie
powinni oddawać krew.

jewski.

i
u

Krzysztof Piekut (z lewej), Tadeusz Czuba i Mieczysław Lorys są honorowymi daw
cami krwi.

lata. Oddał ponad 36 litrów
krwi. Kiedy zachorował na
serce musiał przerwać
swoją akcję. - Gdybym
mógł, robiłbym to dalej mówi M. Lorys. - Oddawa
łem krew, gdyż po prostu
czułem taką potrzebę, lu
bię pomagać. Gdyby każdy
Polak oddał 450 mililitrów,
tak przecież cennej krwi,
to by jej było bardzo dużo.
Nie trzeba by na nią cze
kać, jak niestety często by
wa. Teraz krew oddaje mój
22-letni syn.

Fot. Andrzej Połomski

Pan Mieczysław jest
przewodniczącym Rejono
wej Rady Honorowego
Krwiodawstwa w Tczewie.
Złoty Krzyż Zasługi, Zasłu
żony Ziemi Gdańskiej, od-

znaczenie drugiego stop
nia PCK i Zasłużony
Krwiodawca Honorowy to
odznaczenia, którymi może
się dzisiaj poszczycić.
Anna Adamczyk

Gdzte oddawać krew
Tczewski punkt krwiodawstwa mieści się przy ul. Wojska Polskiego 5.
W każdy poniedziałek, środę oraz czwartek w godz. 7.15-9 pobierane
są próbki. Jeżeli krew jest zdrowa każdy w wieku 18-45 lat może ją
oddać.
Naszym Czytelnikom pragniemy też przypomnieć, że Klub Honorowych
Dawców Krwi w Tczewie mieści się przy ul. Westerplatte 3 w Tczewie.

Uczymy się od siebie nawzajem
nia dyrektora domu idą w
stronę poprawy warunków
bytowych mieszkańców.

Cudne kilimy
Cudeńka, jakie powstają
podczas zajęć, jak choćby
kilimy, zauroczyły już nie
jednego gościa domu. Wi
zyta Duńczyków miała też
inny wymiar. Zaproszono
ich na spotkanie przy nale
śniku. Jak powiedzieli, ten
„niebiański" smak zabiorą
do swojej ojczyzny.
W gniewskim domu
mieszka 99 osób. Z tej gru
py około 30 procent, głów
nie osób starszych, przyku
tych jest do łóżka. Zdarza
się, że gdy zamieszkują w
domu opieki, tracą ochotę
do życie. - Nie byliśmy
przestraszeni warunkami
panującymi w gniewskim
domu - zapewnia Svend
Ejner Pejstrup. - Znaliśmy
polską rzeczywistość. Za
niepokoiło nas apatyczne
zachowanie części miesz
kańców.

Fot. Andrzej Połomski

GNIEW.160 lekarzy

Z Danii do Gniewa. Opieka społeczna po nowemu

iedawno w Domu
I Pomocy Społecznej
w Gniewie gościła
delegacja z Danii. Była to
pierwsza, ale bardzo owoc
na wizyta. Z doświadczeń
Duńczyków w przywraca
niu mieszkańcom sensu
życia skorzystają gniewianie. Gości zafascynowały
warsztaty terapii zajęcio
wej.
- Jest konkretna umowa
pomiędzy naszymi ośrod
kami - powiedział Svend
Ejner Pejstrup, dyrektor
specjalistycznego ośrodka
dla
niepełnosprawnych
przestępców w Danii. Gniewianie przyjadą do
naszego ośrodka i zobaczą
jak u nas wygląda życie.
My w Danii podzielimy się
wiedzą o tym, jak w cieka
wy sposób ponownie moż
na wykorzystać niektóre
rzeczy. To nasza -wygrana z
tej wizyty. Spodobała nam
się taka kreatywność gniewian. Zauważyliśmy też z
zadowoleniem, że działa

KARDIOLODZY
W ZAMKU

Na zdjęciu Anna Kabacińska i Piotr Pa-

Czy to boli?
Czasami w poczekalni
zatrzymują mnie młode
osoby i pytają jak to jest.
Tłumaczę im, że to nic
strasznego, wręcz przeciw
nie. Po każdym oddaniu
czuję się doskonale. Nigdy
nie miałem omdleń. Raz
nawet po oddaniu krwi
udałem się na mecz.
Nasz rozmówca jest pre
zesem Klubu Honorowych
Dawców Krwi Węzła PKP
w Tczewie. Zrzesza on 45
członków.
Pan Krzysztof także jest
posiadaczem
Złotego
Krzyża Zasługi, odznacze
nia PCK czwartego stop
nia, czy też Zasłużony dla
zdrowia narodu. - Poprzez
medale czujemy się wyróż
nieni - powiedział nam.
Mieczysław Lorys z
Tczewa był dawcą przez 22

piętek
21 czerwca 2002 r.

- Jest kilkoro mieszkań
ców sprawnych fizycznie,
których nic nie interesuje mówi Mieczysław Matysiak,
dyrektor DPS w Gniewie. Snują się po domu, ewentu
alnie zapalą papierosa, czy
obejrzą jakiś program w te
lewizji. Próbujemy namówić
ich do udziału w zajęciach
organizowanych w domu. Na
razie, bez efektu. Mam na
dzieję, że współpraca nawią
zana z Duńczykami pozwoli
nam dotrzeć i do tych ludzi.
Nasze działania popiera sta
rostwo powiatowe w Tcze
wie.

Mieszkać
w „rodzinkach"
Duńczycy zrezygnowali
już niemal całkowicie z do
mów podobnych do gniew
skiego. Mieszkańcy przeby
wają w tzw. małych grupach
życia, określanych jako „ro
dzinki". Centrum aktywizacji
życiowej przeniesione zosta
ło poza dom, w którym
mieszkają.

podstawowej opieki
zdrowotnej z woj. po
morskiego wzięło udział
w I Kociewskich Spo
tkaniach Kardiologicz
nych, konferencji po
święconej chorobie nie
dokrwiennej serca.
- W województwie po
morskim chorych na
ostry zawał serca jest
około 1500 osób - po
wiedziała nam prof. dr
hab. med. Grażyna
Świątecka z II Kliniki
Chorób Serca Akademii
Medycznej w Gdańsku.
Konferencja miała
przybliżyć lekarzom za
gadnienia związane z
tym schorzeniem, aby
mogli częściowo przejąć
rolę specjalisty.
- Nagły zgon sercowy
jest bardzo poważnym
problemem zarówno u
ludzi starszych, jak i u
młodych - mówi Małgo
rzata Biedrzycka, ordy
nator oddziału kardio
logii w starogardzkim
szpitalu. - Niemal 50
proc. pacjentów wyma
gających hospitalizacji
trafia do szpitala z po
wodu choroby niedo
krwiennej serca.
Uczestnicy konferencji
byli zadowoleni z formy
i zakresu tematycznego
prelekcji. - Takie szko-.
lenie było bardzo po
trzebne - mówi Gertru
da Prętkiewicz - Wal
czak z Tczewa. - W me
dycynie wciąż coś się
zmienia.
*
(kap)

Organizatorzy h
Patronat merytoryczny
nad konferencją objęła
prof. dr hab. Grażyna
Świątecka z II Kliniki
Chorób Serca Akademii
Medycznej w Gdańsku.
Inicjatywa zorganizowa
nia konferencji wyszła z
Oddziału Kardiologiczne
go Szpitala im. Św. Jana
w Starogardzie Gd. W
przygotowania włączyły
się szpitale w Kościerzy
nie i Chojnicach.

Spotkanie przy naleśniku bardzo podobało się Duń
czykom. Na pierwszym planie Jadwiga Jagodzińska i
Frank Philipsen.

- Jeżeli udałoby się przy
wrócić do pełnego życia
choćby kilka osób, byłbym
bardzo zadowolony - mówi
Nils Brandenburg, dyrektor
warsztatów w duńskim
ośrodku.
Zaprzeczeniem wszech
ogarniającej apatii jest pani
Aniela, która ma sparaliżo-

Fot. Andrzej Połomski

waną rękę i jest przykuta do
łóżka. Mino tego zawsze jest
uśmiechnięta, życzliwa dla
innych. Nie brakuje jej też
zajęcia. Tka, wyszywa tak
wspaniałe rzeczy, że aż trud
no uwierzyć, że mogła to zro
bić z bezwładną ręką. Takich
osób potrzeba więcej.
Krystyna Paszkowska

Czynniki
ryzyka
Zachorowaniu na choro
bę niedokrwienną serca
sprzyja m.in.: niezdrowy
styl życia, palenie papie
rosów, otyłość, podwyż
szony poziom cholestero
lu, nadciśnienie tętnicze i
cukrzyca. Mężczyźni po
wyżej 40 roku życia po
winni być kierowani na
badania skreeningowe w
kierunku choroby niedo
krwiennej serca. Choroba
częściej dotyka mężczyzn
niż kobiety.

piętek
21 czerwca 2002 r.

Dziennik
Bałtycki*
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Dziennik Tczewski

Kują zbroje,
£&
szyją buty i mundury
Gniewie

kiej. Kują zbroje, szyją buty
mundury. W Opaleniu wyko
nywane są wozy taborowe i
lawety do armat. W Małej
Karczmie żołnierskie głowy
są obmierzane do szycia ka
peluszy W Gniewie i gminie
są wykonywane muszkiety
kapelusze.
Jarosław Struczyński z
Gniewa po szynkach wędru
je i za obietnicę żołdu woja
ków zbiera do bitwy która
rozegra się od 15 do 18 sierp
nia w Gniewie. Każdy z po
stawnych chłopów aby mun
dur mógł przywdziać, jest
ważony i mierzony. Ponadto
musi on być zdrowy na umy
śle i ciele, nie pijak, nie hultaj
nie nicpoń i cudzołożnik,
trzeźwy i porządny, wiekiem
stosowny.
Imprezie patronować bę
dzie „Dziennik Bałtycki" i
polsko- szwedzka firma
Alarmtech Polska z Gdań
ska.

Z taborami
i artylerią
15 sierpnia stawią się w
Gniewie polskie wojska.
Szwedzkie ruszą na Gniew z
taborami i artylerią ze
Szprudowa.
*•- - Będzie może
trochę utrudnień
g? '
ruchu na drof ,
dze krajowej

że Szwedzi zbliżają się do
Gniewa - powiedział nam Ja
rosław Struczyński. - Armia
szwedzka opanuje Gniew
wieczorem.
Wprawdzie organizatorzy
nieco mijają się z prawdą hi
storyczną, bowiem przez
wiekami wojska szły Niziną
Walichnowską. Czego jednak
nie robi się dla promocji wi
dowiska.
Artylerzyści rozpoczną na
zamkowym wzgórzu budowę
stanowisk. Pierwsza Kompa
nia Żółtego Regimentu nale
żeć będzie do szwedzkiej fir
my AJaimtech, która objęła
patronat nad widowiskiem
Viwat Wasa! Kompania do
wodzona była przez Fransa
Bernharda von Thurna,
współcześnie przez Jarosła
wa Struczyńskiego.

Bitwa Wazów
Armię szwedzką oblegać
będzie armia polska Zyg
munta III.
Po przemarszu ze Szpradowa odziały zaciężne rozbi
ją obozy i udostępnią je do
zwiedzania. Przez dwa dni
będzie toczyło się życie woj
skowe, zabawy dla publicz
ności. Poszczególne odziały
będą pokazywały jak wyglą
dało życie przed wiekami. Fi
nał nastąpi 17 sierpnia wie
czorem. U stóp zamku roze
gra się bitwa dwóch Wazów
Będzie to pierwsze starcie
polsko-szwedzkie od czasów
potopu zakończone wspól
nym zwycięstwem i ukazują
ce Gniew jako miasto przyja
zne polskim i szwedzkim tu
rystom.

Na tydzień przed imprezą
gniewscy Szwedzi chcą też
pojechać do Gdańska, aby
zaprosić turystów na week
end do Gniewa.

Trwa werbunek
Jarosław Struczyński jako
werbownik wędruje po
karczmach i szynkach pro
ponując zaciągnięcie się do
szwedzkiej armii. Oferuje
żołd wystarczający na pokry
cie wyżywienia i napojów w
czasie bitwy. Będzie to histo
ryczna moneta wybita z oka
zji bitwy i wymienialna na
jadło.
Namawia ludzi nie do te
go, aby zrobić krzywdę Rze
czypospolitej, ale przynieść
korzyść gminie Gniew Spo
tyka się także z grupami zor
ganizowanymi, między inny
mi ochotniczą strażą pożar
ną. Aby żołnierz miał mun
dur i buty, musi być obmie
rzony podać wymiar stopy
Werbunek powinien zakoń
czyć się do połowy czerwca.
Do Gniewa zjadą też artyści
rzemieślnicy ze Szwecji.
- Gniewianie przestali się
wstydzić, że w mieście cho
dzą ludzie w innych niż
współczesne strojach - mówi
Struczyński. - Nową próbą
jest dla nich angażowanie się
w widowiska.

Musztra i szkolenie
Po werbunku zacznie się
musztra i szkolenie artylerzystów obsługujących działa
regimentowe kalibru 50 mili
metrów. Szwedzka armia
gniewska liczyć będzie po
nad 100 żołnierzy Po stronie
szwedzkiej i polskiej walczyć
będzie 250 żołnierzy Bitwa,
która rozegra się u stóp zam
ku zostanie pokazana na
100-metrowym ekranie.
Benedykt Przygocki z
Opalenia wykonuje wozy,
które będą użyte w czasie bi
twy. Jeden stoi już na zamku.
O sobie mówi, że z zawodu
jest ślusarzem. Interesuje go
kowalstwo i stolarstwo. Szki
ce wozów wykonał sam. Naj
trudniejsze do wykonania są
koła. Muszą być zrobione so
lidnie, aby w czasie jazdy się
nie rozpadły
- Kiedyś po dłuższej jeź
dzie trzeba było zdjąć koło i
nasmarować oś - mówi Be
nedykt Przygocki. - Tak robił
mój ojciec, gdy wracał do do
mu z młyna.

Jarosław Struczyński (z lewej) i Krzysztof Górecki omawiają strategię bitwy polsko"S ZW e d Zk iej.

bić 150 kwadratowych na
krętek, których nie można
kupić w sklepie.
W przygotowania wojen
ne zaangażowanych jest wie
lu mieszkańców gminy
Krzysztof Urban szyje buty
Mariola Rogaczewska mun
dury Arkadiusz Wojtkowiak
kapelusze.
Stalową zbroję kuje Ma
ciej Kotlarz. Zajmuje się tą
pracą od 10 lat. W warsztacie
jest pełno pni drewnianych
na których wykuwa się ręcz
nie zbroję.
- Waży ona prawie 40 kilo
gramów - mówi Maciej Ko
tlarz. - Nasze wyroby trafiają
też do różnych kolekcjone
rów.
Józef M. Ziółkowski

Fot. Andrzej Poiomski

Zamkowa oferta
Sezon turystyczny na zamku w Gniewie zapowiada się niezwykle
atrakcyjnie. W kalendarzu imprez znalazły się cztery pozycje, które
nadają wysoką rangę wszystkim działaniom podejmowanym w
gniewskiej warowni: Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki
Studenckiej Bazuna, Międzynarodowy Pokaz Kucia Artystycznego,
Turniej Rycerski o Miecz Jana III Sobieskiego i VIVAT VASA!, najnow
szy produkt gniewskiej załogi zbrojnej.
W dniach 28-30 czerwca ponownie gościć będzie Bazuna. W ciągu
30 lat istnienia Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenc
kiej zapewnił sobie miano największej tego typu imprezy w Polsce.
W tym roku będzie to jubileuszowy 30. przegląd. Zainteresowanych
występem w przeglądzie jest wykonawców.
Pierwszy weekend lipca (06-07) upłynie pod znakiem Międzynarodo
wego Pokazu Kucia Artystycznego. Podobnie, jak w poprzednich la
tach wybierana będzie najlepsza praca w stylu gdańskim. Nagrodzo
na zostanie najciekawsza ekspozycja oraz najlepszy pokaz kucia.
W ub. roku Turniej Rycerski o Miecz Jana III Sobieskiego odbywał się
na początku sierpnia. Mieszkańcy narzekali, że w tym samym czasie
w Gdańsku trwa Jarmark Dominikański. Tym razem turniej odbędzie
się dniach 27 i 28 lipca, a więc jeszcze zanim rozpocznie się jar
mark.

40-kilogramowa
zbroja

Benedykt Przygocki z Opalenia buduje wozy.
Fot. Józef Ziółkowski

Wykonanie innych części
wozu nie jest też łatwe. Na
przykład ręcznie trzeba zro

Maciej Kotlarz kuje zbroję na wojnę.

Fot. Józef Ziółkowski

Koriewie

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

HERB DLA KOCIEWIA

Pelplinianka znawcą unijnych funduszy

Plastycy
ze znawcami

Bez angielskiego
ani rusz

leksandra
Mąkosza z
Pelplina, 24letnia stu
dentka Wyż
szej Szkoły
Gospodaro
wania Nieruchomościami w
Warszawie, będzie jedną z
dwojga konsultantów ds.
funduszy
strukturalnych
Unii Europejskiej z woj. po
morskiego. Przed nią jeszcze
cykl żmudnych szkoleń w
Warszawie.
Koordynatorem działań
specjalistów ds. funduszy
trukturalnych Unii Eurolejskiej są Fundacja Stefana
Batorego i minister gospo
darki.
Społecznikostwem zara
ziła ją Waja Jabłonowska z
Pelplińskiego
Centrum
Dzieci i Młodzieży „Młoda
Era". Z problematyką doty
czącą działalności organiza
cji pozarządowych Ola ze
tknęła się podczas pobytu w

Londynie, gdzie spędziła
dwa lata.
- Tam wszyscy mają rów
ne szanse - podkreśla. - Or
ganizacje pozarządowe stają
tak samo do przetargów jak
firmy
Już pierwsze z cyklu szko
lenie w Warszawie pokazało,
jak ważna była nie tylko
znajomość zasad funkcjono
wania organizacji pozarzą
dowych ale i biegła znajo
mość języka angielskiego. Pracowaliśmy na materia
łach wydanych w języku an
gielskim - mówi Ola. - Oka
zało się, że nasze wyobraże
nie o pracy konsultanta ds.
funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej nieco roz
mija się ze stawianymi im
wymaganiami.
W zakres pracy łączników
ds. unijnych funduszy wcho
dzić będzie m.in. stała
współpraca z Urzędem Mar
szałkowskim w Gdańsku
oraz innym samorządami
działającymi w regionie.

Aleksandra Mąkosza

Ważną sprawą będzie też or
ganizowanie konsultacji po
przedzających tworzenie np.
Strategii Rozwoju Regionu,
czy też kontraktu wojewódz
kiego.

REKLAMA

największy
Bagażniki
wybór
rowerowe
NA DACH

NA PASY
*

transport 1 roweru
3 lata gwarancji
na bagażniki
Norauto

*

transport 3 rowerów
3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto

Kufer dachowy Bermude 315
objętość 290 I
tworzywo AB5
uniwersalne
mocowanie

dachowe
Radia - nowa oferta!

Odtwarzacz kasetowy JVC KS-F 350/353

Odtwarzacz CD DAEWOO ACP 5010

RDS, wyj. na wzmacniacz, 4x40W

RDS, wyj. na wzmacniacz, equaliser, 4x40W

Nakładki
kulki drewniane

POLSKA

Atlas fmtWMMP
samochodowy
Polski i

Lodówki

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30. N1EDZ. 18.00

- Moim zadaniem będzie
przypilnowanie, aby organi
zacje pozarządowe do prze
targów mogły przystępować
na takich samych zasadach
jak inne firmy, czy instytucje
- wyjaśnia A. Mąkosza. Uruchomione zostanie po
radnictwo, jak tworzyć
konsorcja, w skład których
wchodziłyby organizacje
pozarządowe. Przepisy
unijne stawiają wymóg,
aby organizacje uczestni
czyły w realizacji zadań
publicznych w możliwie
największym zakresie.
Ola będzie musiała
uczestniczyć w ogólnopol
skich spotkaniach i szko
leniach z zakresu unijnych
procedur i projektów re
alizowanych w regionie.
Do końca września tego
roku ma zostać wypraco
wane stanowisko wobec
Regionalnego Programu
Operacyjnego. Dokument
ten ma wskazać na jakich
zasadach należy pozyski
wać środki dla różnego ro
dzaju wspólnot, w tym or
ganizacji pozarządowych.
- Najlepiej gdyby przed
sięwzięcia finansowane
były z kilku źródeł - mówi
Ola. Na co dzień jest zwy
kłą dziewczyną, która jeśli
tylko pozwala jej na to sy
tuacja, uwielbia tańczyć,
wypady z przyjaciółmi i
zabawę z jamniczką Klarą.
W kręgu jej zainteresowań
jest też architektura i wy
strój wnętrz.
Krystyna Paszkowska

Droga do kariery

j0»

największy wybór
w najniższej cenie

Fcft. Andrzej Połomski

10146943/B/884

Aleksandrę Mąkoszę wytypowa
no do reprezentowania powiatu
w województwie podczas Forum
Organizacji Pozarządowych w
Tczewie. W Gdańsku znalazta się
w gronie sześciu reprezentantów
woj. pomorskiego. Teraz jest jed
ną z dwojga konsultantów na
całe woj. pomorskie. Jej praca,
kwalifikacje i autoprezentacja
zostały najwyżej ocenione.

Akcję „Dziennika" pod hasłem „Herb dla Kociewia" prowadziliśmy w formie zabawy, jednak
wszystkie sugestie Czytelników co do herbu re
gionu będą brane pod uwagę przy opracowywa
niu tęgo graficznego znaku. Nadszedł czas, aby do
pracy przystąpili plastycy i znawcy regionu, któ
rych zadaniem będzie opracowanie herb zgodnie
z zasadami heraldyki.
Do naszych redakcji w Starogardzie Gd. i Tczewie
napłynęło kilkadziesiąt prac. Wykonane są w róż
nych technikach. Niemal każdy z autorów projek
tów wskazywał na łączący wszystkie miasta, po
wiaty tego regionu elementy, takie jak: wizerunek
gryfa, czy główne rzeki Kociewia, Wisłę i Wierzy
cę. Pojawiły się też projekty odwołujące się do re
ligijnych treści. - Moim zdaniem najwłaściwszym
symbolem na herbie Kociewia jest figura Matki
Boskiej Piaseckiej Władczyni Kociewia - uważa
ks. prałat Kazimierz Myszkowski, proboszcz para
fii w Piasecznie, gm. Gniew. Zdanie to podziela też
Jan Ejankowski, regionalista z Piaseczna.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 czerwca, w
niedzielę podczas święta Kociewia, jakie odbywać
się będzie w Skórczu. Tam, spośród wszystkich
propozycji, wylosowany zostanie rower górski.
Zbierze się również komisja, która oceni wszyst
kie nadesłane prace. Dla autora najciekawszej
przygotowaliśmy nagrodę.
Regionaliści przyznają, że herb mógłby pomóc w
promocji Kociewia. Byłby znakiem, który mógłby
firmować oraz łączyć wiele wspólnych działań
trzech kociewskich powiatów. Wszyscy zgadzają
się, że Kociewie powinno mieć znak graficzny wy
różniający ten region wśród innych.

(kap, gp)

Propozycje Czytelników

Do naszej redakcji wpłynęły jeszcze trzy propozy
cje herbu Kociewia. Ich autorami są tczewianie
Zbigniew Gniewkowski i Grzegorz Walkowski.

(kap)

Rzeki i powiaty
Tarcza proponowanego
przez Zbigniewa Gniew
kowskiego herbu jest dwupolowa. Po lewej stronie
na zielonym tle widnieje
wyobrażenie trzech głów
nych rzek Kociewia: Wisły,
*•
»"•
Wdy i Wierzycy. Po prawej
stronie, na żółtym tle wy
«&**> -mm
stępuje sześć symboli
przedstawiających liczbę
powiatów, w granicach,
których położone jest Ko
ciewie. Symbole te przed
stawiają też główne atrybuty regionu: żyzne pola uprawne,
bogate lasy i wody.

fi>
44
ęi

Pomorski akcent
Drugi z projektów Z.
Gniewkowskiego, to tarcza
\• y ..
pięciopolowa z herbem
, '\v•'
głównym Pomorza w cen
\\- ,
tralnym punkcie. Na zielo
\V *
nym tle w polach, lewym
górnym i prawym dolnym
widnieje również wyobra
% V
żenie trzech głównych
rzek, tym razem w kształ
cie liter „W". Pola, prawe
górne i lewe dolne zawie
rają na żółtym tle symbole
trzech powiatów (staro
gardzkiego, tczewskiego i świeckiego) oraz atrybuty regio
nu: pola uprawne, lasy i wody.

w

Gryf w herbie
Głównym motywem pro
jektu Grzegorza Walkowskiego jest czerwony gryf
wsparty na falach, które
symbolizują główne rzeki i
wody Kociewia: Wisłę,
Wdę, Więrzycę i Wietcisę.
Gryf trzyma wielką tarczę
herbową z wizerunkiem
godeł 9 miast kociewskich
oraz klejnot herbowy z
kwiatami charakterystycz
nymi dla tego regionu: ma
kiem, chabrami i kłosami
zbóż. Zielone tło symbolizuje piękną przyrodę tego regionu.

1
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Dziennik Tczewski

W SKRÓCIE

•Z Polski i z zagranicy
TCZEW. Zjazd absolwentów trzech liceów: Li
ceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcące
go im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólno
kształcącego im. Marii Składowskiej-Curie spra
wił, że w Tczewie lata szkolne wspominało około
600 osób. Przyjechali do Tczewa z odległych za
kątków Polski Niemiec i Stanów Zjednoczonych
Ameryki tylko po to, aby spotkać się po latach i
powspominać dane czasy.

m Przyjechali znamienici
Nie zabrakło absolwentów powszechnie znanych.
Najbardziej wszystkich intrygował prof. Grzegorz
Kołodko. Tak było ze względu na fakt, że były
premier wyszczuplał znacznie i zapuścił włosy.
Dowiedzieliśmy się, że jest to efekt pobytu w Chi
nach, dieta wegetariańska i zdrowy, sportowy tryb
życia.
Profesor Kołodko sprawił, że wszyscy poczuli się
jak na sali wykładowej. Rozmawiano o polityce i
gospodarce.
Ks. infułat Stanisław Grunt wspominał swoich
nauczycieli. Również o latach szkolnych i o swoim
dorosłym życiu opowiadali, prof. prawa Uniwersy
tetu Poznańskiego, Andrzej Szwarc i Marek Mo
drzejewski, starosta powiatu tczewskiego.

Absolwenci
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Tczew. Zjazd absolwentów

Przyjaciele
ze szkolnej tawy

Mogli zapalić
W budynku LO czekały na wszystkich ciepła stra
wa i suto zastawione stoły szwedzkie.
- Na ten moment czekałem 38 lat - powiedział z
satysfakcją Ryszard, który zapalił papierosa w
pracowni języka polskiego. - Jak byłem uczniem
paliliśmy na cmentarzu albo w toaletach. A teraz
proszę, mogę zapalić w klasie i nikt mnie za to nie
gani.
- Schody są tak samo śliskie jak 40 lat temu - po
wiedziały nam absolwentki Liceum Pedagogicz
nego. - Spiesząc się na lekcję ślizgałyśmy się na
nich i do klasy wchodziłyśmy prawie kulawe. To
była nasza kara za spóźnienie.

Do dyspozycji absol
wentów przygotowa
no na każdym pię
trze kroniki i zdję
cia dotyczące szko
ły, które u niejedne
go oglądającego wy
woływały nostalgię.
W sali gimnastycz
nej, gdzie przygoto- po Tczewa przyjechał
wano wystawę prac m |n Grzegorz Kotodko.
malarskich
absol,,
. ,, .
Fot. Marzena Tukalska
wentow szkół, ba
wiono się do upa
dłego. Zabawę tę uatrakcyjnił występ Tczewskiego
Towarzystwa Kulturalnego Brama. Zaprezentowa
ne piosenki o Tczewie i Wiśle śpiewali wszyscy.
- Murów szkoły pilnowałem do 3 nad ranem - po
wiedział nam jeden z uczestników zjazdu. - Nie
wiadomo kiedy znowu tutaj zawitam. Tak trudno
jest odjeżdżać.
Organizatorzy zjazdu dziękują wszystkim osobom,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do je
go organizacji.
(mt)

Około 600 absolwentów trzech szkół, które mieściły się w obecnym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskie-Curie przyjechało do Tczewa. Nie zabrakło aktualnych uczniów ogólniaka, także tegorocznych maturzystów. Nie
wszystkich udało nam się uwiecznić na zdjęciach. Widać jednak, że był to spory tłumek.
Do Tczewa zjechali absolwenci z różnych stron kraju i świata.

Fot

.Andrzejpoiomski

Tegoroczni maturzyści „skłodowskiej,, opuścili już szkolne mury. Nie zabrakło ich jednak podczas zjazdu.
Fot. Andrzej Połomski

SKÓRA I DĄB

STYLOWE MEBLE HOLENDERSKE NOWE I UŻYWANE
- krzesła z litego dębu od 150 zł
- skórzane zestawy wypoczynkowe
kanapa + 2 fotele od 2999 zł
- meblościanki dębowe od 1699 zł

Absolwenci przemaszerowali ulicami miasta.

Fot. Andrzej Połomski

Codziennik

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

JESTES
W POTRZEBIE

>1

Informacja
Pomorskie Centrum Informacji, usługi, handel, produkcja, targi, przetar
gi, służba zdrowia, turystyka. Tele
fon: 94-34.

Gniew
Dyżur telefoniczny od 10.05 do
16.06 pełni apteka Kociewska, ul.
27 Stycznia 2, tel. 535-27-93, 53526-83
POGOTOWIE RATUNKOWE
7 Marca 10, tel. 535-26-99 lub 999
POUGA 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. 535-2256 w. 23 pon.-pt. 7.30-15
INF. PKS ul. Kopernika 535-23-26

Wakacyjne imprezy organizowane w mieście są
dla wielu dzieci jedyną szansą na atrakcyjne
Spędzenie wakacji.

Dla naszych najmłodszych Czytelników pozostają
cych podczas wakacji w domach mamy kilka cieka
wych propozycji na spędzenie wolnego czasu:
•Tczewskie Centrum Kultury od początku wakacji
jak co roku proponuje cykl imprez dla dzieci i mło
dzieży spędzających letnie dni w mieście. W każdy
wtorek o godz. 11 w sali widowiskowej TCK przy ul.
Kołłątaja 9 odbywać się będą projekcje filmowe.
Czwartki naszym milusińskim upłyną pod hasłem
Baw się razem z nami. Tego dnia dzieci będą miały
okazję uczestniczyć w imprezie plenerowej na Placu
Hallera. W programie od godz. 11 plener plastyczny
zabawy rekreacyjno-sportowe i scena dla wszyst
kich. Co drugi piątek odbywać się będzie dyskoteka
dla młodzieży w kawiarni TCK. Początek zabawy o
godz. 18. Ponadto w każdą niedzielę lipca i sierpnia
organizowane będą letnie koncerty na starówce. Po
czątek występów o godz. 16. W programie dużo do
brej muzyki, zabawy dla dzieci oraz wiele innych
atrakcji.

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
unj
bickiego 14, tel. 536-12-14 lub 999
LICJA ul. Wybickiego 2a, tel. 536-

m.

-02

CHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ul.
toc

Sambora, tel. 536-19-98
URZĘDY URZĄD Gminy i Miasta, pl.
Grunwaldzki 4, tel. 536-12-61 pon.pt. 7.30-15.30

Tczew
APTEKA
W Tczewie od 14.06 do 20.06 dy
żur nocny od godz. 20 pełni apteka
Fides, ul. Żwirki 49, tel. 531-54-56
Dyżur ambulatoryjny pełni przy
chodnia dziecięca ul. Armii Krajo
wej, tel. 531-60-50
SZPITALE Miejski, ul. 30 Stycznia 57,
tel. 531-10-46; Chorób Wewnętrz
nych, ul. Paderewskiego 11, tel. 53102-16; Kolejowy, ul.1 Maja 15 tel.
531-37-13
POUGA Komenda Powiatowa ul.
Kasprowicza 2, tel. 531-13-00; Ko
misariat Policji Suchostrzygi, ul.
Żwirki 50, tel.532-63-70;
J>OLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
Al-12-29
~RAŻ 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;
Urz"ąd 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. 531-1221; 914
INF. PKP ul. Pomorska 18,
tel. 531-55-22
INF. PKS al. Zwycięstwa 13,
tel. 531-47-52
POMOC DROGOWA
Tczew, ul. 30 Stycznia 22, tel. (058)
531-04-02; fax 531-03-38
Górka Zbigniew, pomoc drogowa
24h
Tczew, ul. 30 Stycznia 22, tel. 531 04-02
Jarosik Jacek, pomoc drogowa, ho
lowanie
Tczew, ul. Krasińskiego 4, tel. 53115-55
Pomoc drogowa - 24 godziny
Tczew, tel. (058) 532-27-21
OŚRODKI KULTURY
Zamek w Gniewie Spółka z oo
ul. Zamkowa 2 tel. (058) 535-25-37;
535-34-65
Osiedlowy Dom Kultury Śródmieście
Spółdzielni Mieszkaniowej
Tczew al. Zwycięstwa 6, tel. (058)
531-48-38 czynny codziennie 11-19.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Gniewie
pl. Grunwaldzki 17, tel. (058) 53525-62

Fot. Andrzej Polomskia

•Letnia aura sprzyja kąpielom pod chmurką, dlate
go proponujemy wybrać się na odkryty basen, który
czynny będzie już od jutra. Popływać można co
dziennie od godz. 9 do 19. Bilety jednorazowe kosz
tują 7 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy dla dzieci do lat
15). Osoba dorosła z jednym dzieckiem do lat 7 bę
dzie musiała uiścić opłatę w wysokości 7 zł, a dla
każdego następnego dziecka do lat 7 obowiązuje bi
let za 3 zł. Istnieje także możliwość zakupienia biletu
na ostatnią godzinę w cenie 3 zł.
Polecamy ponadto naszym Czytelnikom skorzystać z
kortów tenisowych przy parku - cena 12 zł za godzi
nę oraz przy basenie - cena 10 zł/godz. ulgowy 5 zł
do godz. 16.
•Proponujemy Naszym Czytelnikom, aby podczas
tegorocznych wakacji spróbowali swych sił w jeździe
konno. Z tego typu oferty można skorzystać między
innymi w Turzu. Miejscowa stadnina proponuje jaz
dę konną w środy i piątki od godz. 15, w weekendy
zaś można pojeździć już od godz. 11. Godzina jazdy
kosztuje 25 zł. Istnieje również możliwość zakupie
nia czterogodzinnego karnetu w cenie 80 zł. Szcze
gółowe informacje można uzyskać pod numerem te
lefonu 536-74-18.
(mm)

rC

Wakacyjne wojaże

Zachęcamy naszych Czytelników do wakacyjnych
wojaży. Podczas słonecznych weekendów warto
zwiedzić ciekawe miejsca, które znajdują się tuż
obok nas.
•Za cel wycieczki warto obrać Gniew. Miasteczko
zasługuje na szczególną uwagę z powodu unikatowej
średniowiecznej zabudowy. Jest jednym z kilkunastu
miejscowości w kraju, gdzie zachowany został dawny
układ urbanistyczny Warto zobaczyć zamek oraz ko
ściół. W murach warowni od kilku lat swoją siedzibę
ma Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Muzeum
można zwiedzać codziennie oprócz poniedziałków w
godz. 9.30-16.30. Informacji można zasięgać pod nu
merem tel. 535-21-62 lub 535-35-29.
•Proponujemy także wybrać się do Piaseczna. Jest
to jedno z najbardziej znanych na Kociewiu miejsc.
To tutaj znajduje się tzw. Nowa Studzienka Matki
Boskiej Piaseckiej. Według średniowiecznej legendy,
przy tryskającym w tym miejscu źródełku uzdrowio
ny został syn pewnego smolarza. Będąc w Piasecznie
warto zajrzeć do Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, które czynne jest codziennie w godzinach
od 9 do 13. To właśnie w nim można podziwiać zre
konstruowaną chatę kociewską z pełnym wyposaże
niem wnętrza.
(mm)

piątek
21 czerwca 2002 r.
Dziennik Tczewski

DNI ZIEM!
TCZEWSKIEJ
Dzisiaj rozpoczną się Dni
Ziemi Tczewskiej. W galerii
Tczewskiego Centrum Kultu
ry o godz. 19 odbędzie się
wernisaż poplenerowy
„Tczew miasto nad Wisłą".
Na wystawie zaprezentowa
ne zostaną prace będące
plonem VIII Tczewskiego Ple
neru Plastycznego, w którym
udział wzięło około 50 mala
rzy. Jutro na bulwarze nad
Wisłą przy Moście Lisewskim
o godz. 16 rozpocznie się fe
styn. W programie szereg
atrakcji: występ teatru ulicz
nego z Wrocławia, gry i za
bawy dla dzieci, otwarta sce
na break dance, pokaz jazdy
konnej, wesołe miasteczko, a
także konkurs na najładniej
szy wianek sobótkowy. W ra
mach akcji bezpieczny po
wiat właściciele rowerów
będą mieli okazję oznako
wać swoje pojazdy. Gwiaz
dami festynu będą Elektrycz
ne Gitary i Majka Jeżowska.
Impreza zakończy się o
godz. 24 pokazem sztucz
nych ogni. Ostatni dzień
święta Tczewa upłynie mu
zycznie i sportowo. O godz.
11 na boiskach przy basenie
odkrytym rozpocznie się fi
nał II Międzynarodowego
Turnieju w siatkówce plażo
wej. Godzinę później na bo
isku przy ul. Wierzbowej ro
zegrany zostanie mecz z
okazji 80-lecia KKS Unia. Od
godz. 16 zaś będzie można
bawić się na kolejnym festy
nie nad Wisłą. W programie:
występy zespołów muzycz
nych, koncert, Harcerskiej
Orkiestry Dętej, pokaz ra
townictwa wodnego OSP,
otwarta scena break dance i
wiele innych atrakcji.

(mm)

KWIAT PAPROCI
W niedzielę, 23 czerwca w
Gniewie nad Wisłą przy prze
prawie promowej o godz. 17
rozpocznie się noc świętojań
ska. W programie koncert
miejscowej Orkiestry Dętej,
występ zespołu folklorystycz
nego z Piaseczna a przede
wszystkim tradycyjne szuka
nie kwiatu paproci.
W razie niepogody impreza
zostanie odwołana.

Klub

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

Nie przegap tych nagród
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy
kupon wielkiego wakacyjnego konkursu dla Prenu
meratorów W dzisiejszej gazecie również go znaj
dziecie. Aby wygrać którąś ze wspaniałych nagród,
musicie przysłać nam wtorkowo-piątkowy komplet.
A jest o co walczyć. Mamy dla Was dziewięć wycie
czek zagranicznych, dziewięć weekendów na Ka
szubach oraz wczasy dla całej rodziny, a także po
nad 20 rowerów Gromadźcie kupony wycinane z
naszej gazety. Aby skorzystać z tych niezwykłych
nagród, musicie posiadać prenumeratę naszej gaze
ty - przynajmniej 3-miesięczną. Losowania odby
wać się będą co tydzień i w każdym można brać
udział. Już za tydzień podamy nazwiska pierwszych
laureatów którzy wyjadą za granicę, na Kaszuby
lub otrzymają rower.
Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenu
merowania „Dziennika" uzyskacie pod naszym bez
płatnym numer infolinii 0 800 1500 26.

Szczęśliwe karty

Chcesz wyjechać na week
end do Wdzydz Kiszew
skich? Odpowiedz na czte
MCDŹIUMDCK
ry pytania i prześlij nam
tel.(058)686 13 13
odpowiedzi na kartce
pocztowej do 8 dnia na
stępnego miesiąca. Co tydzień publikujemy jedno
pytanie, a co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we
Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kiedy zaczyna się kalendarzowe
lato?

Hotel

Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz-w miesiącu na
HOTEL
weekend będzie mógł
wyjechać do hotelu La L
Siesta nasz Prenumera
tor z rodziną, jeśli odpowie na cztery zadane przez
nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybierzemy tę, która z osobą to
warzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w
Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wy
żywienia, siłowni, sauny sali gimnastycznej oraz z
solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: W któiym z trójmiejskich
teatrów najczęściej można obejrzeć musicale? Na
odpowiedzi czekamy do 7 lipca 2002 r.
•
Informacje o konkursach można uzyskać pod
bezpłatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział
Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże
3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty"
lub „Jastrzębia".
Laureatami konkursów za maj zostali Andrzej Ka
miński z Gdańska i Bernard Dymowski z Gdańska.

j\ SIESTA

(mm)

WIECZÓR
JAZZOWY

Nasi Partnerzy

10%

W kawiarni Tczewskiego Cen
trum Kultury odbędzie się dzi
siaj kolejny wieczór jazzowy.
Jak co tydzień będzie można
wysłuchać koncertu w najlep
szym wykonaniu czołowych
artystów,polskiej sceny mu
zycznej. Początek imprezy o
godz. 19. Bilety w cenie 3 zł.

(mm)

SE

lllSIliSliali!
Mamy dla naszych Czytelni
ków podwójne zaproszenie
na film pt. „Gwiezdne wojny:
atak klonów", Bilet czeka na
tego, kto pierwszy zgłosi się
do naszej redakcji, mieszczą
cej się w Tczewie przy ul.
Mickiewicza 17, z aktualnym
egzemplarzem „Dziennika
Bałtyckiego". Projekcja filmu
dzisiaj o godz. 17 i 19.45.

(mm)

T&K

Mała Karczma
koło Gniewa
I tel. (058) 535 15271 uKYGDI s.c.

ul. Sobieskiego 21
tel. 058)531 22 94
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Z NAMI WARTO

Tylko dla prenumeratorów
Możecie Państwo otrzymać codziennie „Dziennik
Bałtycki" bezpośrednio do domu. W Tczewie pre
numeratę można zamówić pod nr. tel. 532-13-89
lub 0800-1500-26 oraz w redakcji przy ul. Mickie
wicza 17. Skontaktuje się z Państwem nasz przed
stawiciel, który załatwi formalności związane z
uruchomieniem dostawy gazet. Na terenie powia
tu prenumeratę zamówić można u listonoszy.
Opłatę należy uiścić na poczcie lub u listonosza
do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego
miesiąc prenumeraty Zapewniamy naszym pre
numeratorom kupony na bezpłatne ogłoszenia
drobne, rabaty przy ogłoszeniach ramkowych,
specjalne konkursy i gadżety. Stając się prenume
ratorem „Dziennika" można otrzymać bezpłatną
skrzynkę na prasę, a Karta Prenumeratora
uprawnia Państwa do zniżek u naszych partnerów
(m.in. w restauracjach, ośrodkach kultury punk
tach usługowych).
(mam)

piętek
21 czerwca 2002 r.

MMI
Neptun
ul. Dfuga 57
tel.301-82-56

Kameralne
ul. Dtuga 57
tel.301-53-31

Hełikon
ul. Dtuga 57
tei. 301-53-31

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

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

Warszawa

"
'

.

•

Epoka lodowcowa
Spider-Man

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
USA (b.o.)
USA (12)

12 zł n. 10 zt u
12 zł
10 zl zbiorowy

E.T.
Męska sprawa
On, ona i on
40 dni i 40 nocy
Krwawa niedziela

USA (b.o.)
Polska (15)
Wiochy (15)
USA (15)
Irl.Ang. (15)

14.20
16.30
17
19
20.50

12 zl n. 10 zt u.
5 zł
12 zt n. 10 zt u.

Krwawa niedziela
Monsunowe wesele
Piękny umysł
Przepowiednia

Irl./Ang. (15)
Indie/Ang. (15)
USA (15)
USA (15)

14.30
16.20
18.30
20.40

12 ztn. 10 zt u.

Wielki powrót
Yyyreeklll
Kosmiczna nominacja
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Amelia
Blade Wieczny Łowca II
Cześć Tereska

USA (b.o.)
Polska (15)

11.30
13

12 zt n. 10 zł u.

USA (12)

14.30

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

17
19
21

Dni Kina Białoruskiego
Jak kropla wody
Crash
eXiestenz

Spider-Man

Wielki powrót

ul. Boh. Monte Cas Spider-Man
sino 55/57
tel.551-05-34

Bałtyk

11.40,17.50
9.30,13.20,
15.35,19.30,
21.45

Epoka lodowcowa

ul. Bohaterów Mon 40 dni i 40 nocy
te Cassino 30
Przepowiednia
tel.551-18-56

13.45,18.15
20.30 pt.-niedz.
22.45 pt., sob.

12 zł
10 zt zbiorowy

USA (b.o.)
USA (12)

14.45
16.15,18.30
20.45

12 ztn. 10złu.
12 zt

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

15
16.40,21
18.40

12 ztn. 10złu.

|j

Wisła
ul. Dąbrowskiego 11
tel. 531-30-32

Rusałka

Kinoteatr

Klubowe
ul. Sikorskiego 33
tel. 272-69-33

Wicher

ul. Sikorskiego 33
tel. 272-69-33

Klubowe

10.30 pt.-niedz., 9.30 sob., niedz.
20.30, 22.45
11,13,15,17,19,21,23

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

10,12,14,16,18,20,22
18.30
10.40,12.40,14.40 pt„ sob.
16.40,18.40,20.40, 22.40 pt.-niedz.
12.30,19.30,23
10, 14.30, 17

USA (b.o.)
USA (15)
USA (12) dubbing
napisy

11,13.30
16,21.30
11, 14
17, 20

po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł
ff ulgowe -10 zł
W studenckie -14 zł
•grupowe -10 zł

S normalny
do godz. 17 pon.-aw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
U normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

Multikino sp. z o.o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Spider-Man

USA (12)

Był sobie chłpopiec
40 dni i 40 nocy
Azyl
Blade - Wieczny łowca
Dzień świra
Epoka lodowcowa

USA (15)

Gosford Park
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Impostor
Przepowiednia

USA (15)
USA (12) napisy
dubbing

10.15,11.15,12.50,13.50,15.30,16.30,18.05
19.05, 20.35, 21.30 pt.-niedz., 23.15 pt., sob.
20.45 niedz.

USA (15)

11,13.05,18.20 pt.-niedz., 21.15, 23.30 pt., sob.
13.35,22.15
15 pt., 12.30,17.30 sob., niedz.
16,18.30,20.50 pt.-niedz.,
pt.
9.45,11.45,14.05,16.15,18.45 pt.-niedz.
21 pt.,sob., 21.15 niedz.
11.30,16.45,21.45 pt., 14.25,19.35 sob., niedz.
15.15
10.30,16.20,19.20

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

USA (15)
USA (15)

E.T.
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka

14.30,19.35 pt., 17.15,22.30 sob., niedz.
10,12.30,17.30, 20.15 pt., 23 pt., sob.
15,20.15 sob., niedz.
10.45 pt.-niedz., 13.20 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
11.30 sob., niedz.
10 sob., niedz.

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

K szkolny pon.-aw. -12 zł
$ poranki sob., niedz. - 8 zł
8 studencki pn.-czw. -12 zł
8 grupowe -10-14 zł

Gwiezdne wojny
Atak klonów

Na własną rękę

USA (12)

USA (15)

17,19.45

17,19

12 ztn. 10 zł u.

10 zt

Gwiezdne wojny
Atak Idonów

Gwiezdne wojny
Atak klonów

Kariera Nikosia Dyzmy

USA (15)

USA (15)

Polska (b.o.)

14,17,19.30 pt. 12 zt
17,19.30 sob., niedz.

20 pt.-niedz. 12 zt
17.30 sob., niedz.

17,19.15

10 zt

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

Spider-Man

USA (12)

9,10,11.30,12.30,14,15,16.30,17.30,19, 20
21.30, 22.30

Iris
Impostor
Przepowiednia
Blade - Wieczny kowca
40 dni i 40 nocy
Dzień świra
Azyl
Fanatyk
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Epoka lodowcowa
E.T.

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

20.10

USA (15)
USA (15)

11.10,15.30,21.50
13.20,18.45,21.15
15.15,22.10
13.15,16,18.15,20.15,22.15

Polska (18)
USA (15)
USA (15)
USA (12) napisy
dubbing
USA (b.o.)
USA (b.o.)

13.25,17.40,19.45,21.45
17,19.30,21.50
11,18
10.30,15.45
11.15,14.15
9.50,12,13.50,15.50,17.45,20
10.45,13.30

SS do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
H w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
S po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
S do godz. 12 piątek -16 zł
•po godz. 12 piątek -19 żł

TEATR

T

Gdańsk

Happy End

Klub garnizonowy

Sokół

USA (12)
USA (15)
Polska (18)

SILVER SCREEN

ui. 8 Marca 49

ul. Swarożyca 1

Impostor
Blade II
E.T.
Azyl
Gwiezdne wojny
Atak klonów

Godzina

8 normalny do godz. 17 -14 zł
8 normalny po godz. 17 -14 zł
K bilety week. do godz. 17 -14 zł
S bilety week. po godz. 17 -17 zł
K dziecięcy -10 zł

•

rEayuB

Spider-Man
Czekając na wyrok
Dzień świra
Epoka lodowcowa
Fanatyk
40 dni i 40 nocy

8 sob., niedz. -19 zł
8 ulgowe -12 zł
8 studenckie -14 zł
•grupowe (inf. u kierownika kina)

»""

Cena

Gwiezdne wojny
Atak klonów

USA (15)
USA (15)

USA (15)

15,17.30
pt., niedz.
20

12 zt

Gdzie

20 sob., niedz.

15-30 zł

Stocznia Gdańska
tel. 301-13-28

15-30 zt

Teatr Kameralny
ul. Boh. Monte Cassino
tel.551-39-36

premiera

Gwiezdne wojny
Atak klonów
Zawód Szpieg

Sopot

Monologi waginy
premiera

20.15

Gdańsk

Intrygi Amora...
Straszny dwor

19 pt.
18 niedz.

Gdańsk

Podróże Guliwera

10 pt.
12 sob., niedz.

Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
tel. 763-49-06
10 zł

teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
tel.341-94-83

20 pt.-niedz, 12 zt
17.30 sob., niedz.

er-Man
Spicie
Fregata
tel. 863-31-74

Harry Potter
Amelia

USA (b.o.)
Francja (15)

13,17
20

Żeglarz

Potwory i spółka

USA (b.o.)

Moulin Rouge

USA (15)

Quo vadis

Polska (15)

16 pt.
10 zt
15 sob., niedz.
18 pt, 20.15 sob.
17 niedz.
20 pt., 17 sob.
19.15 niedz.

tel. 675-21-48

10 zt

serwis informacji lokalnych

Razem łatwiej

Produkcja / wiek

MULTIKINO

17 pt.
12 zt n. 10 zt u.
18.30 pt., 17 sob., niedz.
20.30 pt., 19.05 sob., niedz.
20.20 pt., 21 sob., niedz.

USA (12)

Tytuł

www.naszemiasto.pl

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA

BBj|

,

ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Polonia

Kinoi teatr

iJfcH

•Reż.: Sam Raimi
•Prod.: USA, 2002
•Typ: fantastycznonaukowy
•Wyst.: Tobey Maguire, Kirsten Dunst,
Willem Dafoe

Film opowiada o studencie Peterze Parkerze (Tobey Maguire), który w
trakcie szkolnej wycieczki zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfi
kowanego pająka. Niedługo potem chłopak odkrywa, że ma niezwykłą
moc. Jest silny i zręczny jak pająk, posiada też swoisty, pajęczy „szósty
zmysł". Początkowo Peter wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności do
wzbogacenia się, kiedy jednak spotyka go osobista tragedia, przysięga,
że poświęci resztę swojego życia na walkę ze zbrodnią.

•
Sympatyczna, dobrze wyglądająca, bezkonfliktowa wdowa,
blondynka o dużej kulturze, z wykszt. tech., własnym M-2 w no
wym budownictwie, uczciwa, pogodna, z wieloma zaintereso
waniami, pozna pana w wieku 63-70 lat o podobnych walorach,
sygn. 1248
•
Kawaler, lat 30, szczupły, czuły, normalny, lubiący przyrodę,
wycieczki, domową atmosferę pozna dziewczynę w wieku 1826 lat, o miłym usposobieniu i wyglądzie, spokojną, szczupłą.
Może jesteśmy dwiema połówkami tego samego jabłka?
sygn. 1249
•Wdowa (49,165,76). Samotna. Blondynka o niebieskich
oczach. Bez zobowiązań. Niezależna mieszkaniowo i finansowo.
Z poczuciem humoru. Zadbana, czuła, wrażliwa, tolerancyjna.
Lubię taniec, przyrodę. Poznam pana o podobnych walorach.
Wiek 45-50 I., wysoki, chętnie zmotoryzowany. Za te zalety po
trafię się odwdzięczyć.
sygn. 1250
•
Jeżeli jesteś zgrabną niebieskooką blondynką, masz za sobą
przykry okres i chcesz zacząć wszystko od nowa - napisz do 32iatka z okolic Starogardu Gd. Jestem przystojnym kawalerem,
romantykiem, o czułym sercu, z poczuciem humoru, bez nało
gów. Cenię szacunek, wzajemne zaufanie, zrozumienie oraz
prawdomówność. Samotny Strzelec.
sygn. 1251
•
Samotny, 68/174/176, sprawny. Wykszt. średnie - zawodowe,
niezależny finansowo i mieszkaniowo. Lubię spacery, cenię
prawdziwą przyjaźń. Poznam panią miłą, uczciwą, o dobrym ser
cu, z wykszt. średnim lub zawodowym. Mile widziany nr tel. Od
powiem na każdy list.
sygn. 1252
•
Mam na imię Asia i 22 lata. Przyjaciele mówią, że mam dobrp
serce i jestem uczciwa. Nie lubię chamstwa, obłudy i zakłama-|
nia. Bardzo chciałabym poznać chłopaka bez zobowiązań, nało
gów, kulturalnego katolika, uczciwego i wrażliwego, z okolic
Słupska. Czekam zatem na wiadomości - odpiszę na każdy po
ważny list.
sygn. 1253
•
Przyjmiemy i pokochamy pana do I. 50, uczciwego, o dobrym
sercu i charakterze, dobrze zarabiającego, sympatycznego, który
kocha dzieci, będzie wzorowym ojcem, mężem. Jestem atrakcyj
ną 48-letnią kobietą, mam ładną córeczkę, dobrze się uczącą,
grzeczną. Nie toleruję zdrad, fałszu, interesuje mnie trwały
związek z możliwością ślubu. Bliźniak z Gdyni.
sygn. 1254
•Wdowiec, 65 lat, 175 cm. Poznam panią do lat 60, niepalącą.
Jestem finansowo i materialnie niezależny. Telefon ułatwi kon
takt. Odpowiem na każdy list.
sygn. 1255
•Cieplutka szatynka o niebieskich oczach, 168 cm, z klasą,
szczupła, zgrabna, pogodna, z temperamentem, warta szczegól
nego zainteresowania i nie tylko, pozna wysokiego, przystojne
go, kulturalnego pana w wieku 55-60 lat, z samochodem.
sygn. 1256

I

•
Jestem szpakowatym szatynem. Mam 33 lata (180/75) i je
stem zodiakalną Rybą. Jestem wrażliwy, uczuciowy. Poznam ko
bietę, która będzie potrafiła odwzajemnić moje uczucia. Obec
nie przebywam w ZK. Pragnę poznać kobietę do lat 40, którą
nie zrazi moja przeszłość, a myśli o wspaniałej i spokojnej przy
szłości. Dzieci nie stanowią przeszkód.
sygn. 1257

•
Wdowa, 54/168/83, blondynka, wykszt. średnie, pracująca, z
mieszkaniem, sympatyczna, pogodna, kulturalna, szczera, za
dbana, niebrzydka - poznam pana samotnego, odpowiedzialne
go, nieszukającego przygód. Tel. przyspieszy kontakt.
sygn. 1258
•
Pragnę poznać partnera - przyjaciela na dobre i złe, w wieku
48-55 lat, od 180 cm. Jestem kobietą wolną, 52/170/70, własne
M, palącą. Nie szukam przygód ani sponsora. Cenię przyjaźń,
sygn. 1259
•
Panna, 26/165/63, blondynka ze średnim wykszt. ekonomicz
nym pozna pana niezależnego, kulturalnego, uczciwego, bez zo
bowiązań, zdecydowanego na zerwanie z samotnością. Oczeku
ję listów ze zdjęciem i numerem telefonu.
sygn. 1260

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.

KUPON

rca
dwa

Pitka nożna

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Wszystko
0 piłkarskiej
A i B - klasie
na Kociewiu
Wyniki, tabele
1 relacje z meczów!
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A KLASA GRUPA III

Piłka nożna. A-klasa gr IV

ostatniej ko
lejce piłkar
skiej A-klasy
zagrożone
spadkiem ze
społy Majewa i Tęczy wy
grały swoje spotkania.
Dzięki korzystnemu bilan
sowi spotkań meczów bez
pośrednich oba zespoły w
przyszłym sezonie zagrają
ponownie w tej klasie roz
grywek..
Bałtyk Sztutowo - Mewa
Gniew 6:1 (0:0)
Jesienią Bałtyk wygrał
szczęśliwie 6:3. Teraz wyda
wało się, że gniewianie zre
habilitują się rywalom za,
wówczas przypadkową po
rażkę. Już pierwsza połowa
pokazała, że Mewa tego
meczu nie wygra. Nie cho
dzi tu o to, że miejscowi by
li lepsi. Ich bramka, jak za
czarowana odpychała piłkę
a bezpieczną odległość,
le ile razy gniewscy pił
karze trafiali w słupek lub
poprzeczkę, na pewno ob
dzielono by całą ostatnią
kolejkę. Sam sędzia stwier
dził po pierwszej bezbramkowej połowie, że powinno
być minimum 4:0 dla Mewy.
W 58 minucie sędzia po
dyktował za faul karnego
dla Bałtyku. Jedenastka
pewnie została zamieniona
na bramkę. Pierwszą akcję
po wznowieniu piłkarze
Mewy zakończyli strzałem
w ..słupek. Rywale przepro
wadzili szybką kontrę i było
2:0. Od tego momentu było
widać, że gniewianie odpu
ścili. W efekcie Bałtyk
strzelił jeszcze cztery gole
Niemoc strzelecką przeła_1N
W ał Piotr Raniszewski, któ
ry przy stanie 5:0 zdobył dla
Mewy honorową bramkę z
rzutu karnego.
Mewa: Jamrowski - La
skowski, Wójcik, Rus, Gładykowski,
Raniszewski,
Górski (70 Witkowski),
Brzęk, Stolski, Grzyb, Ber
liński.
KS Majewo - Waplewo
5:1 (1:0)
Już od początku meczu
było widać, że gospodarzom
zależy na zwycięstwie. Ich
akcje były składne, przemy-

©siennik

Przegrali ostatnie mecze reprezentanci powiatu
starogardzkiego w A-klasie. Nie wpłynęło to na
ich pozycję w ligowej tabeli. Sokół Zblewo zajął
drugie, zaś Pomorzanka Skórcz dziewiąte miejsce.

Agra Ostrowite Pomorzanka Skórcz 2:1 (0:0)
Pomorzanka przystąpiła do spotkania osłabiona
brakiem kilku podstawowych zawodników. Jednak
to był mecz przyjaźni, bez brutalnych fauli, akcje z
jednej i drugiej strony Żadnemu z grającym na
boisku zespołów nie grozi bowiem ani awans ani
spadek. WI części meczu bramki nie padły, chociaż
w zespole gości dogodne sytuacje mieli Kamil
Banach i Maciej Sikora. W n części meczu kibice
również przez dłuższy okres nie mogli doczekać się
celnych trafień. Dopiero w 78 min napastnik
gospodarzy znalazł się na 25 metrze od bramki
Pomorzanki, podrzucił sobie piłkę i strzałem z
woleja trafił w samo okienko bramki. Dwie minuty,
po rzucie rożnym Zawodnik Agry najwyżej
wyskoczył do piłki i głową skierował ją do bramki.
Pomorzanka rzuciła się do zdecydowanych ataków,
chcąc zdobyć honorową bramkę. Udało się to na
minutę przed zakończeniem spotkania. Mariusz
Laskowski przedarł się w pole karne rywali i
płaskim strzałem,tuż przy słupku pokonał
bramkarza gospodarzy
Pomorzanka: Szulc, Derda, Raszeja, Reimus,
Różycki, Malinowski (Małecki), Kuczma
(Laskowski), Rzepkowski, Langowski, Sikora,
Banach.

•eb

Krzysztof Wietrzyński (z piłką) zdobył jedną z pięciu bramek dla Majewa.
Fot. Andrzej Sarnowski

ślane, a co najważniejsze,
groźne dla przeciwnika. W
20 minucie, po zespołowej
akcji, Krzysztof Wietrzyński
zdobył pierwszego gola dla
Majewa. Później, pomimo
wielu dogodnych sytuacji
kibice w tej części meczu
goli nie oglądali. W 50 mi
nucie rzut miejscowi wyko
nywali rzut wolny z przed
pola karnego. Piłka lecąc w
kierunku bramki odbiła się
od gracza z Waplewa. Myląc
bramkarza wpadła do siat
ki. Niespełna sześć minut
później goście przeprowa
dzili składną akcję, po któ
rej zdobyli kontaktową
bramkę. Widać było, że ten
gol dał przyjezdnym na
dzieję na korzystny końco
wy wynik. W 63 minucie
marzenia przestały być już
realne. Patryk Wróblewski
po szybkiej kontrze, ład
nym strzałem pokonał
bramkarza
Waplewa.
Dziesięć minut później
ten sam zawodnik pod
wyższył na 4:1 dla Maje
wa. Natomiast w 76 minu
cie Daniel Białkowski
strzelając piątą bramkę
ustalił wynik meczu.
KS Majewo: Żylis Graban (46 Wentowski) D. Białkowski, Cyjak, Ku
rowski, K. Białkowski,
Szulc, Woźniak, Wietrzyń
ski (70 Reszka), Gradzielewski, Wróblewski.
Tęcza Siwiałka - Powi
śle Stary Targ 1:0 (0:0)
Mecz niezwykle zacięty
i bardzo ładny dla oka ki
bica. Gospodarze, aby za
chować szansę na pozo
stanie w lidze musieli to
spotkanie wygrać. Jako

pierwszy przed szansą na
zdobycie gola dla Tęczy sta
nął Leszek Brand. Jednak
piłka po jego strzale o cen
tymetry poszybowała nad
poprzeczkę bramki.
Jedyna i jak się później
okazało zwycięska bramka
w tym meczu padła w 51
minucie. Ostatni obrońca
Powiśla popełnił błąd, piłkę
przejął Łukasz Radziszew
ski i uderzył na bramkę. In
terweniujący bramkarz od
bił futbolówkę wprost pod
nogi Grzegorza Baranow
skiego, który nie miał pro
blemu ze skierowaniem jej
do siatki.
p-

O
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Szansę na podwyższenie
wyniku miał jeszcze Radzi
szewski, jednak nie wyko
rzystał sytuacji sam na sam.
Ostatnie 20 minut należało
do gości, lecz szczelna
obrona i pewne interwen
cje bramkarza gospodarzy
skutecznie rozbijały ataki
gości.
Tęcza: Rudzik - Lendas. Młyński, Wiecki (80
Gendzierski), Ł. Radzi
szewski, K, Jeżewski,
Brandt, Z. Jeżewski, Ser
wa (75 J. Radziszewski),
Baranowski, Gzella (75
Werochowski).
(jovi)
C

Krzysztof Kołodziejski

kierownik zespołu KS Majewo
- Wyniki ostatniej kolejki byty wręcz sen
sacyjne. Na szczęście udało się nam wy
grać i pozostać w tym gronie. Mam na
dzieję, że niektórzy nasi gracze wreszcie
zrozumieli, że w tej lidze wymogi są więk
Fot. Andrzej Sarnowski
sze niż w B-klasie. Gdybyśmy nie prze
spali pierwszej rundy byłoby zupełnie ina
czej. Nie tak dramatycznie.

Wyniki ostatniej kolejki
Sokół Mareza - Błyskawica Postolin 0:4, Nadmorzanin Stegna - Lechia
Gdańsk 0:4, Delta Miłoradz - Wisła Korzeniewo 2:2, KS Majewo - LKS
Waplewo 5:1, Bałtyk Sztutowo - Mewa Gniew 6:1, Tęcza Siwiałka Powiśle Stary Targ 1:0,
1. Lechia Gdańsk
63
125:19
2. Powiśle Stary Targ
59:30
44
3. Sokół Mareza
55:39
41
4. Wisła Korzeniewo
34
54:46
5. Delta Miłoradz
33
49:38
6. LKS Waplewo
40:59
27
7. Mewa Gniew
26
53:84
8. Bałtyk Sztutowo
44:70
24
9. Tęcza Siwiałka
23
23:46
10. KS Majewo
42:63
23
11. Błyskawica Postolin
23
44:54
12. Nadmorzanin Stegna
34:73
21

Atlas Goręczyno - Sokół
Zblewo 2:0
Sokół grał o przysłowiową pietruszkę. Atlas
potrzebował jeszcze punktów do utrzymania się w
lidze. Dlatego zespół miejscowych walczył o każdą
piłkę jak o życie. Piłkarze Sokoła grali ładną dla
oka piłkę i stwarzali sytuacje bramkowe. WI
połowie meczu dwukrotnie Robert Graban
powinien wpisać się na listę strzelców. Potem w
dogodnej sytuacji znalazł się Przemysław
Lempkowski. W końcówce Marek Lipnicki strzelał
groźnie z pierwszej piłki, jednak nie trafiła ona w
światło bramki. W n połowie goście nadziali się
na dwie kontry po których stracili bramki. Starali
się uzyskać honorową bramkę, jednak mimo
sytuacji nie potrafili pokonać bramkarza
miejscowych. Po raz kolejny wyraźny był brak
doświadczonego snajpera zespołu z Zblewa
Tomasza Pastwy.
Sokół: Ryński, Kreft, Reszczyński (Harthun),
Kruczek, Tomana, Lipnicki, Niesiołowski (Otta),
Cherek, Serocki, Graban, Lempkowski
Pozostałe wyniki: GKS Sierakowice - Tęcza Brusy
4:3, Elgrand Skorzewo - Kasztelania Garczyn 1:3,
KS Dziemiany - Chojniczanka II Chojnice 4:3,
Gwiazda Karsin - Słupia Sulęczyno 2:0.
(WŁA)

Tabela A-klasy grupa III
1. Sierakowice
2. Sokół
3. Słupia
4. Chojniczanka il
5. Kasztelania
6. Tęcza
7. Aqra
8. Atlas
9. Pomorzanka
10. Gwiazda
11. Dziemiany
12. Elgrand

54
41
37
37
35
33
32
27
25
24
23
10

62:27
51:29
49:39
73:51
48:46
46:41
38:46
33:43
50:56
41:41
44:64
20:69

Nic nowego w B-klasie
Ostatnia kolejka B-klasy, grupy I, nie przyniosła
zasadniczych zmian. Wda Czarna Woda
pauzowała, jednak wcześniej zapewniła sobie
awans do A-klasy. W meczach padły następujące
wyniki: Orkan - Grom 2:4, Sławek - Jantar 2:2,
Koliber - Orzeł 5:0, Pinczyn - Zieloni 2:4.
Pauzowały Brda i Wda.

Tabela Klasa B - Grupa
1. Wda Czarna Woda
2. Zieloni Łąg
3. Koliber Lubichowo
4. Jantar Pawłowo
5. Brda Rytel
6. Orzeł Radziejewo
7. Sławek Borzechowo
8. Grom Leśno
9. Orkan Huta
10. Meteor Pinczyn

47
42
41
26
21
19
18
15
14
9

58:14
50:22
53:17
34:43
28:40
26:26
24:46
31:47
36:62
20:59
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Dziennik
Bałtycki!

piątek
21 czerwca 2002 r.

Rekreacja

Dziennik Tczewski

W SKRÓCIE
TCZEW. Podczas Dni Ziemi Tczewskie], 22 czerwca, od godz.
22 autobusy ZKM Tczew będą odwoziły pasażerów z bulwaru
nad Wisłą (ul. Jana z Kolna) w kierunku osiedla Suchostrzygi
oraz osiedla Czyżykowo.
- Autobusy będą odwoziły pasażerów według zapotrzebowa
nia - mówi Joanna Piesik, z ZKM Tczew. - To znaczy, że nie bę
dą trzymały się jakiegoś określonego rozkładu jazdy, tylko od
jadą po dopuszczalnym zapełnieniu autobusu pasażerami.
W autobusach tych obowiązywać będzie opłata jak za prze
jazd na linii nocnej: bilet normalny kosztuje więc 3,20 zł, na
tomiast bilet ulgowy -1,60 zł. Bilety miesięczne oraz upraw
nienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych zachowują waż
ność.

(mt)

Pracuj z nami
TCZEW. Redakcja „Dziennika Bałtyckiego" w Tczewie poszu
kuje przedstawiciela handlowego do pracy w godzinach ran
nych i popołudniowych. Powinna być to osoba dyspozycyjna,
mile widziany student lub emeryt z Tczewa. Chętnych prosimy
o kontakt pod nr. tel. 0-501-536-284 lub w Biurze Ogłoszeń
„Dziennika" przy ul. Mickiewicza 17, tel. 532-13-89.

(mam)

Dla miłośników
fotografowania
TCZEW. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne otwiera swój
oddział w Tczewie. Ofertę kieruje zarówno do profesjonali
stów jak i amatorów, którzy chcą zgłębić tajniki dobrego foto
grafowania. Będzie okazja uczyć się od mistrzów. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się dzisiaj o godz. 17 w Tczewskim
Centrum Kultury przy ul. Kołłątaja 9. Uczestniczyć w nim bę
dzie m.in. Jan Gockowski, prezes Gdańskiego Towarzystwa Fo
tograficznego.
- Udział w pracach towarzystwa na pewno będzie interesujący
dla wszystkich, którzy robią zdjęcia - powiedział nam Jan
Przychodzeń, jeden z inicjatorów utworzenia tczewskiego od
działu. - Będą wykłady, możliwość uzyskania fachowych po
rad.

(mam)

REKLAMA

ZAWIADOMIENIE
Zarządu Gminy i Miasta Pelplin
o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) podaje się do pu
blicznej wiadomości, że dnia 24 czerwca (poniedziałek)
2002 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
1 Miasta w Pelplinie, plac Grunwaldzki 4 w Pelplinie od
będzie się sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, której przed
miotem będzie m. innymi uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Rożental w gminie Pelplin, obejmujący dz. geod. - cz. dz.
92, dz. 93, cz. dz. 79, 80, 82, 83, 84/2, 85, 88/1, 88/2.

Trzy dni wspaniatej
zabawy

T

egoroczne Dni Zie
mi Tczewskiej za
powiadają się bar
dzo interesująco.
Obchody rozpoczną
się VIII Tczewskim Plene
rem Plastycznym „Tczew-miasto nad Wisłą". Wysta
wione zostaną prace po
wstałe podczas pleneru zor
ganizowanego z okazji Dni
Ziemi Tczewskiej, w którym
udział wzięli plastycy z Pol
ski i zagranicy. W sobotę za
bawa na bulwarze nad Wisłą
rozpocznie się o godz. 16 i
potrwa do północy. W jej ra
mach zaplanowano przepro
wadzenie konkursu wiedzy
o kolei z okazji 150-lecia ko
lei w Tczewie. Niezapomnia
nych wrażeń dostarczą na
pewno prezentacje muzycz
ne i taneczne.

Koncerty i teatry
Gwiazdą wieczoru będzie
Majka Jeżowska oraz Elek
tryczne Gitary. Miłośników
pantomimy czeka niespo
dzianka.
W„Balonowym
Schow" wystąpi bowiem te
atr uliczny „Tok" z Wrocła
wia . W ich wykonaniu bę
dziemy mogli też podziwiać
umiejętność poruszania się
na szczudłach. W czasie ob
chodów zostaniemy też
przeniesieni w średniowie
cze. Drużyna Wojów Pia
stowskich Jantar" z Pozna
nia zaprezentuje średnio
wieczne walki czy też warze

nie jadła według dawnych
przepisów.

Bliźniaki
i sobowtóry
Po raz pierwszy z okazji
Dni Ziemi Tczewskiej odbę
dzie się pokaz bliźniaków i
sobowtórów. Czyjego sobo
wtóra zobaczymy? Na razie
nie zdradzimy. Niespodzian
ką zapewne też będzie Aleja
Twórców. Ustawionych zo
stanie blisko 30 stoisk, na
których znajdą .się m.in. ha
fty ceramika oraz bukieciarstwo. - Rozstrzygnięty zosta
nie także konkurs na najład
niejszy wianek sobótkowy mówi Alicja Gajewska z
Tczewskiego Centrum Kul
tury. - Wykonane one zosta
ną przez podopiecznych do
mów pomocy społecznych
oraz Środowiskowych Do
mów Samopomocy. Po przej
ściu barwnego korowodu,
wianki będą puszczane na
wodę.

Przez przeszkody
Dla odważnych przygoto
wano ścianę wspinaczkową.
Spragnieni wrażeń powinni
się wybrać na największą
karuzelę świata. Będzie też
tor przeszkód. Swoje umie
jętności będą mieli okazję
zaprezentować miłośnicy
jazdy samochodowej.
Niedziela upłynie pod
znakiem pokazów oraz za
wodów sportowo-rekreacyj-

PRACA w Holandii, wymagany niemecki paszport, dobre warunki, (067)26303-22, (0606)66-98-03

ZATRUDNIĘ
AKWIZYTORÓW, przedstawicieli
handlowych do sprzedaży bezpo
średniej poszukuje polsko- niemiec
ka firma, 0049-55-03-999-657,
0504/196-230
CHAŁUPNIKÓW, 042/657-73-67
CHAŁUPNIKÓW, 089/646-54-24

*

CHAŁUPNIKÓW: kilka ofert pracy, stała
umowa, zbyt, znaczki 6,- informacja li
stowna bezpłatna. .Hast", Stoczniow
ców 5/15, 84-232 Rumia

PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
PRACOWNIKÓW do 35 lat, oferujemy
szkolenie, rozwój zawodowy, wysokie
dochody, 664-07-97
RZETELNYM dodatkową, domową pra
cę, 890 miesięcznie- umowa, 0609/1396-41

SZUKAM PRACY

KONSULTANTKI _Avon\ dodatkowe
zarobki, szkolenia, pomoc, bezpłatna
dostawa, prezenty dla nowych osób,
683-44-44

BARMANKA- obstuga kasy fiskalnej,
wykształcenie średnie, 0601-426-663

KONSULTANTKI Avonu lub klientki bez
pośrednie, 520-29-70, 0605/331-513

FILOLOG rosyjski, mgr, poszukuje do
datkowej pracy, (058)778-29-94, 0501983-335

KONSULTATK1 Oriflame, ciekawy
program, ekstra prezenty, 683-95-

STOLARZY do mebłi kuchennych i ła
zienkowych, Pruszcz Gd., Spacerowa

GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie
mieckiego, poszukuje pracy w hotelu lub
prywatnie, 058/672-49-35
HYDRAULIK, konserwator, rencistaróżne uprawnienia, uczciwy, (058)67272-48

MAŁŻEŃSTWO

MALARZ, cekoluje, tapetuje,
05-40 prosić Arka, 0505-719-1
MALARZ, szpachlarz, tapeciarz, 0504525-903
MURARZ, tynkarz, posadzkarz, solidny,
0501-581-928

FIAT Uno 1.4, 1995, garażowany, gra

DWÓCH emerytów, doświadczenie

KIEROWCA B, C, D, E, świadectwo
kwalifikacji, paszport, poszukuje stałej
pracy, (058)536-30-40

KSIĘGOWA, wtasny komputer, popro
wadzi w domu KPiR, VAT, ZUS, ryczały,
dla matych firm, Pszczótki, (0603)29-4335

Wiele atrakcji
Wiesława Queiia
dyrektor Tczewskiego
Centrum Kultury w Tczewie
- Obchody Dni Ziemi Tczewskiej będą
bogate w liczne występy muzyczne i ta
neczne. Nie zabraknie gwiazd polskiej
sceny muzycznej. Majka Jeżowska i
Fot.A. Połomski
Elektryczne Gitary wystąpią podczas
sobotniego programu. Przeprowadzone
zostaną konkursy z okazji 150-lecia kolei w Tczewie oraz z
okazji 70-lecia drożdżowni. Chętni będą mogli oznakować
swój rower. Akcję tę przeprowadzi tczewska policja.

Zapraszam

LICEALIŚCI (dwie osoby), pełnoletni,

KIEROWCA z samochodem, Fiatem
Ducato Max, szuka stałej pracy, 0603203-311

lisewskim.
Prezentację
sprawności strażackiej i jed
nostek przygotowała Powia
towa Straż Pożarna. Nie za
braknie też czegoś dla ciała.
Mała gastronomia będzie to
warzyszyła wszystkim im
prezom.
Anna Adamczyk

aja 18 (dawne pogotowie
Informacje tel. 531-06-9

KIEROWCA 43- letni, świadectwo kwali
fikacji, kat. BC, doświadczenie krajowe,
dyspozycyjny, uczciwy, (058)672-44-78

KIEROWCA kat. BCE, praktyka na ti
rach, 0691-645-275

nych. Impreza rozpocznie
się o godz. 16 występem
Harcerskiej Orkiestry Dętej.
Niezwykle emocjonująco za
powiada się pokaz ratownic
twa wodnego Ochotniczej
Straży Pożarnej. Pokaz bę
dzie się odbywał na moście

„Twoje Zdrowie

w ochronie mienia, podejmie się ochro

KIEROWCA doświadczony, handlowiec,
40- letni, świadectwo kwalifikacji, inne
propozycje, (058)677-09-26

Fot. Józef Ziółkows^j

przyjmuje pacjentów Branżowej Kasy Chory
i Pomorskiej Kasy Chorych w przychodni

KIEROWCA- uczciwy, dyspozycyjny,
świadectwo kwalifikacji, uprawnienia do
przewozu osób, 0604-968-094

KIEROWCA B, C, E, praktyka zagranica
i kraj, książeczka zdroiwa, gr. NPS,
elektyrk konserwator SEP, (058)561-32-

i pośpiewać.

.ek. med. Wiktor Łojews

10147289/A/182

ODSTĄPIĘ pracę w Anglii, tel. 052/34520-78

Podczas Dni Ziemi Tczewskiej będzie okazja potańczyć

REKLAMA

Za Zarząd:
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Wojciech Wanke
MŁODYCH, pełne etaty, również sezon,
1200- 2500 miesięcznie. 623-54-59

serwis informacji lokalnych

Dni Ziemi Tczewskiej

Według zapotrzebowania

PRACA

www.naszemiasto.pl

ny posesji, inne, 0600-571-236

natowy, (058)673-92-98
FORD Fiesta 1.0 benzyna, 1985, stan

szukają pracy na lipiec, (058)672-00-43
poszukuje

MOTORYZACJA

pracy

z mieszkaniem. Doświadczenie w pracy
na fermie drobiu. Wiadomość: W. Darga, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego
223/3
OSOBA niepełnosprawna z grupą inwa
lidzką podejmnie każdą pracę, tel.
0609/164-447

bdb, czerwony, 3.200 zl, 0505-771-016

SPRZEDAM
ALFA Roemo 156. poj. 1.8. c
na, czerwona, 1998 r„ 54.000 km, cena
35.500 zl, tel. 0602/577-551
ARO 243,1986 r„ silnik Żuk, stan dobry,
8 - osobowy, zielony, cena 1.500 zł, tel.
069/268-92-41 po godz. 16
AUDI 80 B3 „jajo" 1.6 D, 88 r., 11 500 zł,
garażowany, bezwypadkowy, (0606)8943-46

FORD Sierra kombi, hak, obca rejestra

PILNIE poszukuję pracy chałupniczej,
Ciechocin, tel. 0502/675-034
RENCISTA, 28- letni, pilnie szuka pracy,
0503-953-368

AUDI 80 B4 kombi, 1,9 TDI, 93 r. 25 000
zł, (058)532-83-47, (0609)57-83-37
BAGAŻNIK smochodowy, zamykany,
tanio, tel. 052/397-15-38
FIAT 125p, po przeglądzie, stan dobry,
100 zl, (058)678-20-90

HONDA Civic, poj. 1.300,1982 r., cena
do uzgodnienia, tel. 0606/336-068 lub
052/397-01-38
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,

handlowiec, 42- letni, świadectwo kwali
fikacji, inne propozycje, (058)677-09-26
WYKSZTAŁCENIE techniczne (od bu
dowlanego po samochodowe), 26- letni,
prawo jazdy, uregulowane wojsko. Wej
herowo, 0504-471-861

FIAT 126p, 600, 83 r., siedzenia lotni
cze, R, btotnikido naprawy, 20 tys. km,
800 zł, (0604)86-16-00, (0609)75-59-60
FIAT Tempra, 1.6 benzyna, 1991 rok,
wiśnia-metalik, 1-wszy lakier, bez oznak
rdzy, bardzo zadbany, stan techniczny
bdb, WS, sprowadzony z Niemiec, zare
jestrowany, cena 7.800 zł,
79 wieczorem, 0609/209-806.

MOTOCYKL SHL MII poj. 175 cm, 1964
r., estetycznie odrestaurowany, cena
700 zł, tel. 0502/237-178
MOTOR MZ TS 150,1982 r„ stan do
bry, zarejestrowany, cena 600 zl, tel.
0505/986-121

POLONEZ Caro, 1992/93, nie składak,
1500 ccm, 70.000 km, 2.800 zł,
(058)572-13-09
PRZYCZEPA Campingowa, dt. 4,7 m,
tel. 052/398-64-53
REANULT Trafji, 1988 r„ diesel, fioleto
wy, cena do uzgodnienia, lub zaminię na
osobowy, tel. 052/397-65-86
REMAULT 19, poj. 1.9, diesel, 1989 r„
WS, RM, ES, srebrny matlik, 5 - drzwi,
stan dobry, cena 8.500 zl, tel. 052/39851-46

6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia
na na samochód osobowy np. VW,
(058)324-44-67 po 19.00

wy kombi, tel. 0603/568-843
ISUZU MidiBus lub zamienię na osobo
wy kombi, tel. 0603/568-8843 Młąe Li
niewo
JECZ wywrotka, 8 - tonowa i HL - wy
wrotka 10 - tonowa, cena do uzgodnie

RENCISTA, kierowca doświadczony,

MERCEDES „beczka", benz./gaz., 80 r.,
5000 zl, ciemnozielony, stan db, (0503)
95-38-90

cja, 1.500 zl, (058)677-38-01

ISUZU Midi Bus lub zamienię na osobo
posiadam własną maszynę do szyca,

ŁADA Samara poj. 1,5 1,1990 r., silnik,
skrzynia po kapitalnym remoncie, bez
OC, cena 2.000 zł, lub zamienię na Fia
ta 126 p, 1991 - 92 r„ tel. 0691/269-764

nia, tel. 052/397-65-86
KOŁA (komplet) do Renault Clio, stan
bardzo dobry, cena 155 zł, tel. 052/39752-72
KOŁO samochodowe o wymiarach
135/13, stan dobry, 35 zł, (058)672-50-

NISSAN Sunny, 2,0 D, 1972, 5-drzwiowy, 058/58-251-00, 0600/839-250
OPEL Record 2.0,1978, wiśniowy, prze
gląd, OC, 1.300 zł, 0505-771-016
OPEL Rekord Combi, 1981 r„ granato
wy, poj. 1.8, cena do uzgodnienia, tel.
052/396-73-94
POLONEZ 1,5 LE, 85 r„ stan db, sie
dzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys.
km, silnik po kapitalnym remoncie, 900
zł lub zamiana na Fiata 126p, (0609)7559-60, (0502)54-95-99
POLONEZ 1.6, przejściówka, 50.000
km, pierwszy właściciel, 3.000 zł,
(058)620-58-40
POLONEZ Caro, 1,5,1994, ciemny gra
fit, centralny zamek, alarm, blokada bie
gów, aluminiowe felgi plus opony zimo
we, 058/56-16-904, 0504/196-304

RENAULT 191, 1995 r„ pzrebieg
115.000 km, grafitowy metalik, 5 - drzwi,
dodatki, tel. 052/395-03-35 lub
0608/867-754
RENAULT 5, 81 r„ poj. 900, blachy do
drobnej naprawy, kpi. kół zimowych, 900
zł, (0502)54-95-99

VW Golf 2, 1992 r„ przebieg 120.00C
km, szyberdach, alufelgi, srebrny matlik
cena 9.500 zł, tel. 0692/754-502
VW Passat, 1,9 D, 1992,058/588-44-49
0605/320-780
VW Polo, poj. 1,1, bezwypadkowy, ce
na. 1.200 zł, do uzgodnienia, tel
052/397-63-46 lub 0600/924-426
VW Polo Coupe. poj. 1,3,1988 r., cene
do uzgodnienia, tel. 052/397-18-90 pc
godz. 17
VWT4, poj. 1,9 D, 1993 r., 3 - osobowy
niebieski,

tel.

052/397-44-43

lut

0604/870-238
WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig- 2,51.
silnik Perkinsa, stan idealny, mało eks
ploatowany, 14.500 zł, (058)778-27-18

RENAULT Megane 1,4,2002 r. na gwa
rancji 41500 zł, 5000 km. (059)822-7150
SILNIKI 380 V, 1,47 kW- 1425 obrotów I
minutę; 2,2 kW- 1420 obr./ min; 1,1 kW;
3 kW; (058)678-44-07

CZĘŚCI Seat Ibiza, 1990 - 1993 r„ no
wa dostawa, tel. 0609/559-747
PRZYCZEPA 1-osiowa, ład. 500 kg, za
rejestrowana, OC, stan bdb, 1000 zl,
(058)532-11-04, (0692)78-99-80

SZYBY, maska, błotnik przedni, chłodni
ca, wentylator- do Poloneza, (058)672-

SILNIK do WSK 125, nowy, (058)56277-37

VW Golf 1.6 benzyna. 1989, 212.000
km, 3.000 zł, 0609-880-713

ZESTAW naprawczy do silnika Skody
120 L, 150 zł, (058)672-07-52

ogłoszenia w internecie

DĄBROWA, dom w stanie surowym,
działka 820 m kw., 058/684-34-84

KUPĘ

GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180

*000001* auta powy
padkowe, 0602-506-359
*000001* auta

rozbite

0602-599-678

m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży
taras, 2 łazienki, osobny garaż 18 mkw.,
ogrodzona działka 260 m kw., tel.
(058)309-97-00 po 17.00
GDYNIA Dąbrówka - mieszkanie wła
snościowe, 58 m kw, tel. 052/397-07-88
GNIEWINO- mieszkanie 4- pokojowe,

*000001*

samochody

rozbite

0604-520-669

82 m + garaż, 85.000 zł, (058)676-78-89
GOSTOMKO. działka i domek letnisko
wy w stanie surowym, tel. 058/687-4838

*000001* skup aut

powypadkowych
0603-767-991

*000001* skup samochodów po

wypadkowych,

0601-624-184

00 auta

powypadkowe,
0604-412-810
oo auta

powypadkowe

0604-235-892

GOŚCICINO- działka budowlana (865
m), prąd, woda blisko, tania, 058/67800-66

GOŚCICINO- działka budowlana 846 m,
prąd podłączony, woda- blisko, 0600709-024 po 16.00
GOWINO- działki budowlane, 1000 m,
(058)676-26-67
JAGATOWO, działki budowlane, przy
działce prąd, woda, telefon, 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28
JAGATOWO k. Pruszcza Gd„ działki
budowlane, przy działce prąd, woda, te
lefon, różne wielkości, 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28
JEZIORO Czarne, blisko Kwidzyna,
dom stan surowy 220 m kw; działka
1360 m kw, uzbrojona; 25 tys. euro tel.
0032/477-29-46-15, e-mail: joannalacna@hotmaii.com

00 powypadkowe, rozbite,
(058)556-96-25,

0604-846-202
DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge
ot lub inny (gotówka), 058/56-139-14,
0602/31-28-73
FIAT Seicento, 1999, maty przebieg,
y właściciel, bezwypadkowy,
wany, (058)671-00-06

•POWYPADKOWE,

uszkodzone, za

chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

INNE
AUTO- Gaz, montaż instalacji- wszyst
kie typy. Nowoczesne rozwiązania, 53693-16, 0504/618-091
AUTOWYNAJEM- Refundacja z OC,
058/552-75-22, 0601/651-672
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,
zamienię na samochód osobowy, np.
VW lub sprzedam, 6000 zl do uzgodnie
nia, pilnie. (058)324-44-67 po 19.00

JUSZKOWO, działka bud. 1040 m kw.,
oczko wodne, czereśnie, (0606)34-5400, (058)533-77-46
JUSZKOWO, działka ogrodniczo -rekre
acyjna, (058)683-28-10
KOŚCIERZYNA

Wybudowanie pod

Skorzewo, sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną o pow. 1000 m kw., 058/68654-18
KURSZTYN, dom, pow. 60 m kw„ na
działce 0,29 ha. Pilnie sprzedam!
0692/183-907
KWIDZYN dom (ul. Piastowska);
działka 20 ar, sprzedam, tel.
055/645-46-92, 055/646-41-15.
LEŚNIEWO- działka budowlana, 876 m,
okolice Puszczy Dzrżlubskiej, 20 zł/ m,
0503-443-807
LEŚNIEWO- działki budowlane, 900 m,
własność hipoteczna, 15 zł/
(058)672-27-94 lub 0503-442-807

m,

LINIA- działka budowlana, 1283 m,
prąd, woda na miejscu, (058)677-25-92
LIPINKI Szlacheckie, działka budowla

i LOKALE
SPRZEDAM
BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800

na, 1130 m kw„ uzbrojona w wodę, ce
na do uzgodnienia, 0501/203-107,
058/536-46-24
LUZINO- działka budowlana, 722 m,
media- obok, 32 zł/ m, 0692-736-606
MALIKI Górne, 2,91 ha nad jeziorem,

m, prąd, telefon, woda- obok, (058)57207-93

las, z możliwością podziału na dziatki re

BOLSZEWO- dziatki budowlane o po300 do 1180 m
' (°58>778'34'

MIESZKANIE własnościowe, I piętro, 78
m kw, 4 - pokoje, kuchnia, łazienka, WC
lub zamiana na dom w Czersku, tel.

BOROWY MŁYN Działka budowlana
uzbrojona, 0501-52-74-94
CHMIELNO, działka budowlana 1561
m kw., uzbrojona, określone warunki za
budowy, blisko jeziora, 90 000 zł,
(0606)45-97-79
CHOCZEWO mieszkanie po remoncie,
2 pokoje 56 m kw + garaż + ogród, 0605-855-637
CHOJNICE, mieszkanie 3 pokojowe,
przy ul. Książąt Pomorskich, II piętro, 60
m kw, kuchnia, łazienka, tel. 052/39793-39 po 20 lub 0502/878-426
CHOJNICE, mieszkanie 4-pok. 71,5
m kw„ duży balkon, możliwość zamiesz
kania przez 2 rodz., III p., atrakcyjna ce
na, (052)397-42-43
CHOJNICE - dom 210 m kw, 5 - pokoi,
salon, podpiwniczony, garaż, wszytskie
media, 3 tarasy, 2 wejścia, własność,
tel. 0503/347-036 lub 052/554-07-76
CHOJNICE - dom mieszkalno - handlo
wy, os. Hallera, wydzierżawię lub sprze
dam, tel. 0602/470-835
CHOJNICE - mieszkanie na parterze,
pow. 65 m kw, przy ul. Warszawskiej,
tel. 052/397-07-56 lub 0609/023-849
CHOJNICE - mieszkanie spółdzielcze
własnościowe, 58 m kw, 4 - pokojowe,
IV piętro, niskie koszty eksploatacji, do
mofon, opomiarowane, tanio sprzedam,
tel. 052/397-57-03 lub 052/397-94-05

MIESZKANIE własnościowe w bloku,
I piętro, 78 mkw, 4 - pokoje, kuchnia, ła
zienka, WC lub zamienię na dom
w Czersku, tel. 052/398-93-80
NOWY Dwór Wejherowski- działka bu
dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)67725-92
OTOMINO, działka 1,5 ha z możliwością
zamieszkania - sprzedam, tel. 0603366-132
OTOMINO, sprzedam lub zamienię go
spodarstwo rolne na dom z działką do 1
ha (lub inne propozycje),0603-366-132
POMLEWO k. Przywidza, działka bu
dowlana, db dojazd, ładna lokalizacja,
3-27-74
PSZCZÓŁKI, dom 300 m kw., garaż 80
m kw., staw rybny, działka 1 ha, ładne
położenie, własne ujęcie wody, prąd,
(058)683-93-80, (0504)76-76-52

ładnie położona,
(0504)76-46-52

(058)683-93-80,

PUCK- hipoteczne, 800- 1200
m kw., 25 zł/ m kw., 058/673-83-17,
0601/628-102

REDA, mieszkanie 2-pok.. 46,35 m kw.,
parter, duża kuchnia, db lokalizacja, 75
000 zł, (058)678-66-78

SOBOWIDZ, dom, 6 pok., działka 1800
m kw.. w rozliczeniu chętnie mieszkanie
w Pruszczu, (58)682-82-77, (058)53141-28

CHOJNICE - wynajmę mieszkanie 50
m kw, (pokój, kuchnia, łazienka), tel.

SOMONINO k. Kartuz- działka budowla
na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,
(058)670-60-37
STAROGARD Gd., mieszkanie 2-pokojowe, 43,5 m kw„ I piętro-sprzedam,
775-09-70
STAROGARD Gd., mieszkanie 48
m kw„ II piętro, 2 pokoje, cena do
uzgodnienia, 56-123-64

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
w centrum (Stary Rynek 7), opomiaro

REDA- mieszkanie 4- pokojowe, 67 m,

m, I p., nowe okna, parkiet, glazura,
(058)678-39-59

1 p„ balkon, 1640 zł/ m, (058)678-62-09
wieczorem
RÓŻYNY, 110 m kw., działka 9400

Grunwaldzka

06
GDAŃSK Os. Kolorowe, wynajmę
mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek
sem kuchennym, łazienka, w.c., sypial

OKAP kuchenny Amica, nowy, gwaran

nia z kątem do pracy, od Vlłl/IX, 650 zł +
opłaty, bez pośredników, (058)344-05-

zowy, sprzedam lub zamienię na mniej
szy (50cm), tel. 052/397-74-22

kość 150, tel. 052/397-06-27 lub

62-02, (055)261-61-51 wgodz. 9-17

0600/748-012

STAROGARD Gd.- okolice- przy „Berlince", 1,25 ha ziemi rolnej- sprzedam,
058/588-44-34

MAŁE Swornegacie koło Chojnic - wyjaj-

OKNA drewniane, dachówka, grzejniki

mę domek letniskowy, 4 pokoje, kuch

CO żeliwne, używane, Tuchola, tel.
052/559-03-98 po godz. 17

ULKOWO, działka budowlana 1072
m kw., uzbrojona, 20 zł/m kw., (058)68233-81 do 15.00, (0604)86-62-62 po
16.00

WEJHEROWO- centrum, dom- szereg
(możliwość prowadzenia działalności),
380.000 zł, 0505-45-37-85, 058/672-7434
WEJHEROWO- mieszkanie 3- pokojo
we, 60 m, blisko dworca, III p., 105.000
zl, (058)677-13-94
WYGONIN, działki letniskowe, blisko jezioro- sprzedam, 0602/59-49-07
ŻELISTRZEWO k. Redy, dom (góra
mieszkalna), ogrodzony, ocieplony,
160.000 zł, (058)673-61-34
ŻUKOWO, okolice - gospodarstwo 6,5
ha plus zabudowania zamienię na dom.
Warunki: tel. 0603-366-132
ŻUKOWO, okolice - gospodarstwo 6,5
hektara, oddam za dożywocie z częścio
wą odpłatnością, tel. 0603-366-132
BORY Tucholskie, działki budowlane od
1100 do 2500 m kw., '5,50 zl/m kw„
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010

DOMKI rekreacyjne całoroczne. Wymia
ry zewnętrzne 6x 8 m. Kompletnie wy
kończone zewnętrznie. Cena od 24.000
zl netto. Promocja! 058/560-92-15,
0502/082-654

• BEZ PORĘCZYCIELI

GOTOWKOWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

nia,łazienka, blisko jeziora, las, możli
wość zabrania psa, do dyspozycji łódka,
tel. 052/397-57-03

10-32

POCHŁANIACZ- 50 zł, kuchenka gazo
wa- 150 zl, lodówka- 150 zl, (058)677-

OCYPEL wynajmę domki na wczasy,

25-95

weekendy, osobne toalety, natryski,
kuchnia w pełni wyposażona, 20 zt/oso-

SCHODY bukowe na wymiar , cena

bodoba, (058)562-13-44. (0609)69-49-

2.500 zl, tel. 0691/840-820

z zamkiem elektronicznym, 2.500 zł,

683-59-81

0692-144-204

RUMIA- odnajmę mieszkanie 32 m, sa
modzielne, wyposażone, 600 zl + prąd,

SIATKA ocynkowana od 2,20 zl/m kw.,
powlekana od 4,30, słupki, bramy.

TCZEW odnajmę pokój lub dwa męż
czyźnie lub małżeństwu bezdzietnemu,

SKRZYDŁA okienne o różnych wymia

0609/55-30-68 między 14.00-24.00

rach, 18 zł/ skrzydło, (058)672-50-16

WEJHEROWO (centrum)- odnajmę
umeblowany pokój z używalnością
kuchni, osobie niepalącej, (058)672-78-

lub z transportem do Nadola), (058)672-

nie proszkowe. Tanio i So
lidnie, tel. 682-01-95 po 15.00,

41-08

683-75-18 do 14.00

96

NER na budowę (teren Nadola

MAŁŻEŃSTWO z dwójką dzieci poszu
kuje do wynajęcia taniego mieszkania,
0608-431-973

sze 3-pok„ tylko spółdzielcze, w Prusz
czu, z dopłatą, spłatą zadłużenia,
(058)683-04-90
MIESZKANIE 2-pok., zamienię na więk
sze 3-pok., z dopłatą, spłatą zadłużenia,
' (058)683-04-90
ODNAJMĘ pokój samotnemu panu,
Tczew, (058)531-12-04
UCZCIWE małżeństwo z dwójką dzieci
zaopiekuje się starszą osobą za wyna
jem mieszkania, 0608-431-973

MONTAŻ, naprawa
kuchni piecyków ga
zowych i pieców c.o.,
682-92-13

NADZORY, kierowa

DZIAŁKA zabudowana, 0,25 ha, koło
Chojnic, jezior, las, tel. 059/833-10-68

OGRODZENIA kute, zabudowa bal
konów i schodów, meble ogrodowe,

SPRZEDAM

wiaty stalowe i garaże.

ANTYKI, wyprzedaz różnych mebli

i Solidnie, tel. 682-01-95 po

przedwojennych po renowacji np. bufety

15.00, 683-75-18 do 14.00

GARAŻ murowany, przy ul. Przemysło
wej w Chojniccah, tel. 052/397-79-46

tel. 0601/056-318

KASZUBY, obiekt turystyczny- z dział
kami" sprzedam, 058/588-25-81

37-222

MIESZKANIE 60 m kw., 3-pok„ duża
kuchnia, parkiet, kafelki, terakota,
12-33-96
PIĘTRO, 1/2 domu, 76 m, działka- 400
m, duży, gospodarczy, z garażem,
(058)676-26-67

KUPIĘ
szubska- kupię działkę letniskową,
uzbrojoną, nad jeziorem, 0606-122-647
KALISKA, dom jednorodzinny, może
być do remontu, (058)561-27-03
STAROGARD Gd., dom, (058)562-8790, (0607)72-90-22

CHOJNICE - lampa kuta ogrodowa
z metalu z ozdobami, wys. 160, tel.
052/397-89-27
CHOJNICE - pilnie sprzedam dom pię
trowy, nowy, pow. 180 m kw,działka na
rożna 300 m kw, cena do uzgdonienia,
tel. 0600/249-458 lub 0607/556-478
DRZWI bukowe, kolor brązowy, 10 par,
300 zł/sztuka, (058)778-32-76
GRZEJNIK c.o. panelowy, (na 12 m.kw),
80 zł, (058)672-50-16
KOMPLET pokojowy, czarny, obicie ko
lorowe, 4 krzesła, stół, 600 zł, (058)533-

BOROWO, do wynajęcia mieszkanie 3pokojowe, z kuchnią i łazienką, 0608512-173

ZAKOPANE-

apartamenty,

pokoje,

018/20-70-333, 0601/48-41-22

magazynowe, chłodnicze-

Tei. (058)663-00-79,
kom. 0605-051-328

DOJARKA przewodowa i bańkowasprzedam, 058/56-201-52

KOMPUTER Pentium 100, HDD, 1,2

PRZYCZEPKĘ jednoosiową do przewo
zu bydła, świń, rozrzutnik obornikadwuosiowy, snopowiązałka- sprzedam,
(058)672-84-01

Dziennik Lokalny • kupon
pakiet nr 3
treść:

^

i

m kw., garaż 64 m kw., ogrodzony żywo
płotem, 683-77-83
RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe, 80 m,
własnościowe, 150.000 zl, opomiarowa

BORY Tucholskie - udostępnię domek
wczasowy w lesie, przy jeziorze, z kąci
kiem kuchennym, snaitarnym, kominkem, tel. 052/398-46-74 lub 0692/445420
BOŻEPOLE Małe- odnajmę mieszkanie
37 m, wyposażone, 500 zł z opłatami,
0608-899-771
CHARZYKOWY - do wynajęcia 2 poko
je 2 osobowe, na wczasy i weekend,
balkon, taras, blisko jezioro i las, bardzo
dobre wraunki, cena 38,50 zl/ doba, TV,
video, radio +CD,tel. 052/398-80-70
CHOJNICE, mieszkanie 2 pokojowe
z kuchnią i łazienką, przedpokój, osobne
wejście, tel. 052/397-95-95

SIWIAŁKA, ziemia orna, 0,65 ha, blisko
prąd, woda, jezioro, las, trasa Gdańsk Starogard, (058)588-18-83

CHOJNICE - działka budowlana 400
m kw, uzbrojona z domkiem 25 m kw,
zamienię na mieszkanie, tel. 052/39736-36 po 20

SZTUCER 3006, Luneta 6x56, Bock 12/70, szafka na broń z atestem, tel.
059/834-17-37
ŚWIECZNIK trzy ramienny, kuty z ozdo
bami, wyskość 160 cm, tel. 052/397-8927

ZATRUDNł|

KOTY Persy, sprzedam, tel. 052/55402-45

TARCZÓWKA konstrukcja drewniana,
silnik 4,4 kw, cena 350 zł, tel. 052/39785-69 po godz. 16

HOSTESSY, 0-607-67-67-6

KURTKA skórzana, męska, czarna, ma
to używana, 80 zł, (058)672-50-16

TECZKA skórzana, nowa, czarna, pa
kowna, 100 zl, (058)672-50-16

HOSTESSY 0601-628-966

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 stów

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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SZCZENIAKI owczarki nienieckie, cena
400 zł/sztuka, 0-59/86-24-900

GB, CD - Rom 16x, karta grafiki, karta
dźwiękowa, Ram 32 MB, monitor, cena
650 zł, tel. 0600/299-493 lub 052/39706-81 po godz.15

KOPACZKĘ elewatorową w bardzo do
brym stanie - kupię, 058/684-32-92,
0601-160-439

ZAKOPANEKościelisko
www.michalowka.pl pensjonat na
zboczu Gubałówki- cena od oso
by 50,- po sezonie 7 dni 455 zł/
osoba HB, tel/ fax 018/20-70-328,
0602/458-885

„

Suknia ślubna z peleryną i z welo
nem, rozmiar 38,kremowa, tel.
19-583

DMUCHAWA do siana, snopowiązałka

NAŁĘCZÓW- pokoje, (081)50-14-107

W dniu 17.06.2002 w Pruszczu
Gdańskim w okolicach ulic Koperni
ka i Słowackiego zaginął 3- mie
sięczny pies rasy bokser, brązowy,
pręgowany. Uczciwego znalazcę
czeka nagroda, tel. 683-44-66,
0600/062-205

SUKNIA ślubna ładna , tel. 052/397-56-

GARAŻE ocynkowane 5x3 od 1200,
wiaty- raty, (058)67-50-427, 060022-12-13

KLACZ źrebną z dwumiesięczną klacz
ką, (058)673-84-70

RÓŻNE

SUKNIA ślubna Cybeline, rozmiar
36/38, ecru, długa, krótki rękaw, 2 egz.
w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zł,
058/677-52-55 do 15.30, 058/672-76-67
po 16.00

FORMA metalowa do fundamentu do

W-2, mlocarnia, cena do uzgodnienia,
058/56-214-67

ZGUBA

SUKNIA ślubna, pierwsza właścicielka,
250 zl, Wejherowo, (058)677-40-63

GITARA elektryczna Malwa, 6- struno
wa, stan dobry, (058)675-58-87

KRESY- Ukraina, 058/551-26-48

USA Loteria www.konsul.pl 042/659-7707

SUKNIA ślubna, francuska Cymberline,
śnieżnobiała, góra gorset, 800 zl,
(0609)57-83-37, (058)532-83-547

CIĄGNIK C-330, sprzedam, 058/56-19-

KARPATY Wschodnie. Meksyk- trekking, 058/551 26 48

SZKOŁY Policealne: hotelarstwo, obsłu
ga turystyczna, ekologia, agroturystykaGdańsk, Jagiellońska 11, 058/550-0088, 0601/673-100

SUKNIA ślubna, buty + rękawiczki, cena
250 zl, tel. 0604/151-094

FOKSTERIERKI szorstkowlose, trikolor,
po rasowych polujących rodzicach, ro
dzice na miejscu, (058)536-96-31,
(0504)38-08-73

RÓŻNE

POLICEALNE Studium Obsługi Celnej
i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/3074-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Słupsk
059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero
wo 058/672-16-46

SUKNIA ślubna, rozm. 36/38, wzrost
170 zm, kolor biło ecru, z dodatkami,
welon, rękawiczki, stroik, cena 650 zl,
tel. 0604/491-527

płotu, cne a 200 zł, tel. 052/397-52-72

• s

„Balticon".

Gd.

PIANINA kupujemy! (0-58)66160-10

SIATKA ogrodzeniowa, powlekana
PCV, ocynkowana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-51-38

BETONIARKA, oryginalna, 2501, w sta
nie bardzo dobrym, tel. 052/398-11-07

ROLNICZE

TURYSTYKA

79-43

KONTENERY

Starogard

LODÓWKO - zamrażalkę, oddam, stan
dobry, tel. 052/398-80-23 po godz. 17

SCHODY -stopnie, sosna 50 zl/szt., dąb
70 zt/szt., (052)334-01-78

AGREGAT chłodniczy do zamontowa
nia Mi pomieszczeniu z wyposażeniem,
tel. 052/396-74-83 lub 0604/923-761

MASZYNY

ty, (058)342-54-31

79-43

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę
samodzielne, luksusowe mieszkanie
z kominkiem, (058)676-63-90

tanio.

RÓŻNE
AEROBIK! zostań instruktorem, masa
żystą, 0-602-32-48-48

REGAŁ sklepowy, metalowy, nierdzew
ne, szerokość 50 cm, długość ok. 2,70,
cena 350 zł, prawie nowy, 0504/591-496

SPRZEDAM

0503/782-515

BOAZERIE, deski podłogowe, sztache

KOMPLET pokojowy, czarny., obicie ko

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę
samodzielne, luksusowe mieszkanie,
preferowane grupy pracownicze, dele
gacje, (058)676-63-90

nie,

od 900 zł, bieliźniarki ok 600 zl, szafy od
600 zl i inne, tarnsport gratis, Chojnice,

BOAZERIA, schody, parkiet, listwy, 56-

RADIO Kenwood 60- 70, CD-text, opadany panel, nowy, gwarancja, 700 zl,
0602-591-986

RÓŻNE

ZŁOTA rączka- drobne naprawy. Solid

Tanio

DZIAŁKI przy berlince, blisko szkoła,
las, (058)588-45-66, (0692)73-58-39

682-2974. protetyka

URZĄDZENIE do masażu kręgosłupa
oraz matę masującą (dom, samochód)sprzedam, 250 zł/ sztuka, nieużywane,
(058)672-55-20

ZDJĘCIA weselne, inne
uroczystości, 0601/494843

kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

Pruszcz, Obrońców Wybrzeża

USŁUGI budowlane- wszelkie prace,
docieplanie, 0603/061-312

NAPRAWA sprzętu RTV, Tczew, ul.
30-Stycznia 32 (TEZAM) 532-00-41

PIANINA

POMPA z silnikiem urządzeniem wycią
gającym wodę lub nieczystości wraz
z wężem, tel. 052/397-89-27

UKŁADANIE kostki z polbruku, szybko,
profesjonalnie, tanio, 775-10-72

nie budową, projekty budowlane,
adaptacje projektów, inwentaryza
cje, ekspertyzy, orzeczenia tech
niczne, tel. 682-01-53, 0502-119-

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

PINCZERY średnie, rodowodowe- rude
suczki, wystawowe, Rumia, (058)67941-72, 0501-52-33-17

10/4,15.00- 20.00,

PODSŁUCHY- wyszukiwanie, 0602/3524-30

(058)671-02-07

PIANINA używane, (gwa
rancja,
transport)
0601/20-33-79

STOMATOLOG
Maria Jurkiewicz

13-78

DZIAŁKA budowlana uzbrojona w cen
trum Subkowy, 704 m kw., (058)532-43-

DZIAŁKI budowlane z bezpośrednim do
stępem do jeziora Charzykowy, tel.
0505/272-740

protetyka Dorota

MALOWANIE, cekolowanie, 058/682-

KUPIĘ stare
pocztówki,

OWCZARKI Nizinne szczenięta rodowo
dowe, tel. 052/398-77-64 po godz. 15

Czerwińska, czynne od poniedział
ku do piątku 10.00- 18.00, Pruszcz,
Grunwaldzka 93B, (obok Zajadu
„Jawor"), 683-24-69, 682-28-53

LICENCJONOWANE Biuro Ra
chunkowe Marlena Nath. Pełen za
kres usług księgowych, ZUS, kadry,
682-30-93, 683-32-31, 0501-272176

INNE

MIESZKANIE 2-pok., zamienię na więk

DWA rowerki od 4 lat do 6 lat, tel.
052/554-02-70

OWCZARKI niemieckie z rodowodem,
cena 500 zł, tel. 0608/747-243

STOMATOLOGIA,

może zaopiekować się starszą osobą,

BRZOZĘ olchę, czereśnię, dłużycę drewno tartaczne, 0502-241-760

OWCZARKI niemieckie, porodowodowe, tel. 052/334-87-37

17.00 tel. 309-47-18

INSTALACJE ciepłownicze, wodne
i sanitarne. Antykorozyjne malowa

KUPIE

BIŻUTERIA srebrna z burszlynem.
(0503)90-61-18

OWCZARKI Niemieckie, czarne podpa
lane, 2,5 msc., odrobaczone, zaszcze
pione, po rodowodowych rodzicach, tel.
052/334-87-37

REUMATOLOG Gdańsk Orunia, ul.
Trakt Św Wojciecha 18 Środa 15.00-

INSTALACJE centralnego ogrzewania
i systemy sanitarne. Niskie ceny, wyso
kie rabaty. Kompleksowo, 0600/412905, 058/56-264-44

KUPIĘ

ORGANY elektryczne Hohnera PSK 45,
(058)673-84-70

zabiegi, 0601/533-409

44-17

ZBIORNIK do oleju opałowego 2.000 I.
oraz basen do mleka 1000 I, tel.'
052/398-84-20

OLTCIT 1.1, 1992 r„ tanio sprzedam,
tel. 052/334-14-45

GINEKOLOG

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,307-

WYŻYNARKA 550W, płynnie regulowna
prędkość, trzy kąty ustawienia noża nowa, tel. 052/397-12-14

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
plus transport, kruszywo naturalne.
Wtadystwa Joskowski, Golica, 83321 Mściszewice, gm. Sulęczyno,
tel.058\685-00-30, 058\681-62-16

604-97-45-50

DETEKTYWISTYCZNE, 05/30-74-311

WANNA nierdzewna, dla ogrodnika lub
do kąpieli, 3- 4 tys. litrów, 683-59-81

MORO, nowe, na działkę, ryby, itp., 150
zł, (058)672-50-16

DIETA Cambridge, 058/661-28-13,

BIURO Tłumaczeń Translator- rosyjski,
ukraiński,• angielski,
niemiecki,
0602/842-648

20

reumatyzm!

zaprasza, 773-35-85 po 14.00,
0692-795-785

e-mail; kredyt; |)i>lska@»|i.pl

Skrzeszewo koło Żukowa, 058/681-88-

(058)671-25-86

WAGA
sklepowa
elektroniczna,
220V lub baterie, tel. 0605/884-759

Pruszcz Gdański-

(089) 644-19-21
Al.onOHOWO 0608 603 454,:
0501 352 529. 0607 339 286

SEJF „Sentry", nowy, amerykański,
PRUSZCZ Gdański, garaż odnajmę,

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

Gabinet Masażu

7(^272^9 39,0503 386 85.'''
IŁAWA, iii. Niipttdlfglośei 4. mik.8

57

łuszczyca,

WAGA elektroniczna, seria AP-EX i MX,
udźwig do 15 kg, na gwarancji,
(0502)27-00-48

CENTRUM
Sportowo
Rekreacyjne

(;j)ANSK,ui.
M
761 93 28,556 74 64,
761 93 26. S20 26 32.0501 352 529
q>YMA. ul. Dwrciw 11/2
699 04 99. 761 S8 33,621 8(1 46.
11697 339 286

wa- 150 zł, lodówka- 150 zł, (058)67725-95

ALERGIA,

MASZYNA Fadroma, Volvo, 1987 r., łyż
ka 3 m, .cena 27.000 + VAT, tel.
052/397-08-38 lub 0608/630-063

MEBLE sklepowe, tanio, (058)531-6336 po 15.00

0505/536-516

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

POCHŁANIACZ- 50 zł, kuchenka gazo-

NIEŻYCHOWICE - dwupokojowe
mieszkanie do wynajęcia, tel. 052/398-

RÓŻNE

mi

TUNER satelitarny Amstrad CX2001 - 50
zl, „Życie Świata1- 350 zl, (058)677-01 -

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.
0607/565-131

ZDROWIE

•od yU^ruCTie

TOKARKA do metalu TUB 32, dt. tocze
nia 80 cm, stan bdb, kpi. oprzyrządowa
nie, Skarszewy (058)588-27-07

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.
0607/565-131

1 0 lat tradycji

20

umowa najmu gwarantowana, (055)645-

TURZE sprzedam nowy dom, 100
m do jeziora i lasu, 0602/726-793.

lolskA

cja, nieużywany, szerokość 60 cm, brą

TELEFON komórkowy na gwarncji, Sie
mens C35i, z pokrowcem, nie używany,
tel. 0609/559-747

LAMPA kuta ogrodowa, wysokość 180
cm z ozdobami, tel, 052/397-89-27

83

U KREPYT i

KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw.,

TCZEW sprzedam lub wynajmę miesz
kanie 120 mkw, kamienica, I piętro, ga
raż, 75.000 zł, 058/530-00-70.

LADA chłodnicza, na gwrancji, 2 lata,
produkcji polskiej, długość 120 cm,
energooszczędna, tel. 0605/884-759

SNOPOWIĄZAŁKA Warta 2, w bardzo
dobrym stanie, sprzedam, (058)676-84-

ANTENAI Całodobowo: indywidualne,
zbiorcze, satelitarne, 0501-311-415

STAROGARD Gd., mieszkanie 51
m kw„ 2-pokojowe, wysoki standard,
0691/620-255

SZEMUD- działka budowlana 1469 m,
atrakcyjnie położona przy szosie, 0605566-321

07-52

0692/961-275
CHOJNICE - zamienię mieszkanie
w Gdańsku w bloku 36 m kw, na Chojni
ce w bloku ok. 40 m kw.tel. 058/305-97-

TELEFON komórkowy (na kartę)
„Trium" stna idealny, cena 130 zl, tel.
052/397-52-72

LADA chłodnicza, 1991 r„ stan bardzo
dobry, cena 500 zl, tel. 052/397-68-00

SNOPOWIĄZAŁKA Warta 2, przyczepa
samózbierająca TO 72, tel. 058/684-25-

OKNA drewnian, używane z żaluzjam, 4
szt., 100zł/ szt., wysokość 170, szero

ne, (058)679-39-05
CZERSK dom jednorodzinny 80 m kw,
po remocnie. wszystkie wygody, garaż,
bardzo tadna działka 7.000 m kw, tel.
0603/278-479

052/397-95-95

piątek
21 czerwca 2002 r.

Dziennik Tczewski
SIEWNIK do nawozów sztucznych, pod
wieszany, sprzedam- 500 zł, (058)672-

USŁUGI RÓŻNE
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adres lub telefon kontaktowy:
LODÓWKA Polar, tanio. tel. 052/396-

REDA- dom 250 m, działka- 400 m, no
wy, cena: 285.000 zł, do uzgodnienia,
(058)678-49-27
REDA- mieszkanie 3- pokojowe, 60,01

Chojnice; pilnie sprzedam dom pię
trowy, 180 m kw, nowy, wraz z bu
dynkiem garażowo - gospodar
czym, na Osiedlu Słonecznym, tel.
052/395-02-95 lub 052/397-52-60

CHOJNICE - oddam w najem 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel.

lorowe, 4 krzesła, stół, 600 zł, (058)533PSZCZÓŁKI, działka ok. 3400 m kw„
przeznaczona pod budowę, rzemiosło,

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
58 m kw, tanio, 3 pokoje, tel. 052/39798-96

wane, pow. 51,5 m kw, IV piętro, PCV,
CO, tel. 0604/219417

SKARSZEWY, dom 130 m kw., działka
594 m kw., pawilon handlowy, bufdynek
gospodarczy, (058) 588-22-77

kreacyjne, (058)687-66-31

052/398-93-80
BOROWY Mtyn -działka rekreacyjna
nad jeziorem Giazda powiat Bytów,
0501-52-74-94

Dziennik

drobne

www.gratka.pl i wp.pl

imię i nazwisko

73-94
LODÓWKA Polar, tel. 052/396-73-94 po
godz. 15
LODÓWKA

Polar

176,

wymiary:

Wyłącznie

adres

do wiadomości
biura ogłoszeń

I

ŁÓŻKO o wymiarach 160x200 cm, lita

CO ZROBIĆ
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nr dowodu osobistego

110/50/60, stan dobry, 200 zł, (058)67852-53
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żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się

w lokalwm biimu
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ZA DARMO

sosna, nowe, nie używane, 0600-709-

zostaw kupon

024 po 16.00

ocassiii

• Gdańsk

Pruszcz Gd. ul. Chopina 2
Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Tczew, ul. Mickiewicza 17

• Pruszcz Gd.

MASZYNY stolarskie, samorobne i fa
bryczne, tel. 0691/840-820
MEBLE, sofa. dwa fotele, ława. rozkła
dany stół, 6 krzeseł, cena 1.600 zł, tel.
0606/374-164 lub 052/396-73-36
MEBLOŚCIANKA TUR, ława koralik
mahoń, dywan 2.8/3.8. cena 1.100 zl,
Chojnice, tel 052/397-77-92

Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, Starogard Gd., ul. Basztowa 3, Tczew,
ul. Mickiewicza 17

podpis

1MJ1KK1H LUB PR1EŚUJ FAKS
tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
(058) 683-29-44

• Starogard Gd. (058) 562-20-80
• Tczew

(058) 532-13-89

PRZEŚLIJ POP AUftlSEiift
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11,GRATKA"

10142968/ A/5

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

W SKRÓCIE

Trampkarze na boisku
PIŁKA NOŻNA. Do końca zbliżają się rozgrywki
Powiatowej Ligi Piłki Nożnej. Wszystko wskazuje
na to, że o tytuł mistrzowski powalczą Wierzyca
Pelplin i Start Kulice.

(jovi)

Wisła Walichnowy Wierzyca Pelplin 0:8,
Centrum Pelplin - Iskra
Rajkowy 2:1, Start Kulice
Huragan Rudno 9:1.

LWierzyca Pelplin
2. Start Kulice
3. Wisła Walichnowy
4. Iskra Rajkowy
5. Orliki Lignowy
6. Huragan Rudno
7. Centrum Pelplin

25
25
12
11
9
9
6

48:12
44:18
29:36
25:39
20:15
33:50 |
23:51

Podium
dla gości

D

rgdyńskiego
u ż y n a

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Prywatne „EWA"
ul. Kwiatowa 6
83-110 Tczew

Promocja!
Posezonowa
wyprzedaż węgla!
Węgiel niesort w cenie: 320,00 zł/t
z transportem
Tel. 532-42-97
29800271/A/6

PRODUCENT
• OKNA - DRZWI PCV I ALU
• MEBLE KUCHENNE
NA ZAMÓWIENIE
(projekt i montaż)

BIURO, EKSPOZYCJA:
•Starogard Gd., ul. Armii Krajowej 56, tel. 56-283-90
•Tczew D. H. RETMAN (I piętro)
PRODUKCJA:
•Jabłówko 25, 83-212 Bobowo, tel. 562-17-91

*+
:y

Informacje sportowe
z Twojego regionu
prosto do domu

Bałtyku oka
zała się naj
lepsza w IV
turnieju piłki
nożnej im.
Henryka Guzego, który od
był się na tczewskim stadio
nie miejskim. W piłkarskiej
imprezie, której organizato
rem jest Międzyzakładowy
Klub Sportowy, wzięło łącz
nie udział sześć zespołów
Najwyższą z tczewskich dru
żyn, czwartą lokatę zajęła
Unia.
Wzorem lat ubiegłych w
turnieju walczyli chłopcy z
rocznika 1991. Tym razem w
piłkarskiej
rywalizacji
uczestniczyły zespoły: Wisła
I i II oraz Unia Tczew, Sokół
Zblewo, Polonia Gdańsk,
Bałtyk Gdynia. Pomimo
wcześniejszego zgłoszenia z
różnych powodów do Tcze
wa nie dojechały: Wierzyca
Starogard Gdański, MOSiR
Pruszcz Gdański, Handel
Puck, Pomezania Malbork i
ubiegłoroczny zwycięzca Ar
ka Gdynia.
Według oglądających, tur
niej stał na bardzo wysokim,
jak na ten rocznik, poziomie.
Najlepszą drużyną okazała
się jedenastka Bałtyku Gdy
nia, która wygrała cztery
mecze, a jeden zremisowała.
Większość meczów była
bardzo wyrównana, nic więc
dziwnego, że aż siedem spo
tkań zakończyło się bezbramkowym remisem. O
największym pechu mogą
mówić młodzi unici. Pod
opieczni Witolda Bakalarczyka czterokrotnie zremi
sowali z rywalami 0:0 i ulegli
Bałtykowi 1:0. Ich dorobek
punktowy dał im dopiero
czwarte miejsce.
W czasie turnieju odbyło
się uroczyste wręczenie legi
tymacji i certyfikatów naj
młodszym członkom klubu
MKS Wisła. Dokonały tego
władze klubu: prezes Piotr
Domanek, kierownik sekcji
piłkarskiej Kazimierz Za
brocki, oraz członek zarządu
i trener juniorów starszych,
Stanisław Mikołajczyk.
Równolegle z turniejem
piłkarskim trwał festyn ro
dzinny w trakcie, którego

Mecze z udziałem Wisły i
Unii zawsze są emocjonu
jące.

Fot. Andrzej Sarnowski

można było skorzystać z do
brze zaopatrzonych bufetów,
oraz uczestniczyć w różnych
konkursach i loterii fanto
wej.

(jovi)

Obrońca - Paweł Chorążewicz
(Bałtyk), bramkarz - Damian Ja
niszewski (Unia), najlepszy
strzelec - Dawid Żmijewski (Bał
tyk).

K

Najmłodsi piłkarze Wisły otrzymywali specjalne

2. Polonia
ł. Sokół gfH
4. Unia
5. Wista I
6. Wista

13:2
8:7
8:7
4
3
2

11:0
5:1
3:3
0:1
0:2
0:12

Sokół-Wisła 11:0, Wisła II Bałtyk 0:6, Unia - Polonia 0:0,
Sokół - Bałtyk 0:3, Wisła I - Unia
0:0, Polonia - Wisła II 4:0, Sokół
- Unia 0:0, Bałtyk - Polonia 1:0,
Wisła II - Wisła I 0:0, Sokół - Po
lonia 0:0, Wisła II - Unia 0:0, Wi
sła I - Bałtyk 0:0, Sokół - Wisła II
2:0, Unia - Bałtyk 0:1, Polonia Wisła 11:0.

certyfikaty z rąk władz klubu.

BALEX

Blachy trapezowe
Kasety ścienne
Panele ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /O 58/ 778 44 44. fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

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

t.Andrusowski

Wisła Tczew, rocznik 1992, czyli ostatni nabór.
Fot. Andrzej Sarnowski

Zamów prenumerat® 0 SOO 1S0O 26

Blachodachówki

Fo

mmmmm

Uodia trapezowa 11 12,21 zł/m2 Msdia plaska 10,19 zł/m2
cena netto m2 powierzchni kryjqcej; VAT 7%

2037442/D/949

