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Miłobądz, gmina Tczew. Czarny punkt

Tragedia w bloku
Nadal nie wyjaśniono wszystkich
wątpliwości związanych z trage
dią, która rozegrała się w bloku
mieszkalnym przy ul. Jedności
Narodu w Tczewie. Ciężko ranny
mężczyzna, którego znaleziono
na klatce schodowej, zmarł po
przewiezieniu do szpitala.

NASZE SPRAWY

Święto Kociewiaków

JEŻDŻĄ
ZA SZYBKO

akiej imprezy jeszcze nie było. W
najbliższą niedzielę w Skórczu ba
wić się będą Kociewiacy z trzech
powiatów: starogardzkiego, tczewskiego
i świeckiego. Festyn i wspólna zabawa
mają zbliżyć do siebie mieszkańców na
szego regionu, podzielonego granicami
dwóch województw.
Imprezę, która odbywać się będzie na
stadionie, rozpocznie występ skórzeckiej
orkiestry dętej o godz. 13. Organizatorzy
zapowiadają mnóstwo atrakcji: wystę
pów, zabaw, konkursów z atrakcyjnymi
nagrodami, spotkań ze znanymi i lubia
nymi osobami. Fanów programu „Big
Brother" na pewno ucieszy przyjazd do
Skórcza Kociewiaka ze Świecia, laureata
pierwszej edycji tego reality show, Janu
sza Dzięcioła. Na scenie swoje umiejęt
ności zaprezentują m.in. regionalne ze
społy folklorystyczne, grupy taneczne,
chóry oraz wokaliści wykonujący utwory
rozrywkowe. Na stadionie rozstawione
zostaną stoiska oraz kramy z małą ga
stronomią. Swoją działalność będą pro
mować wydawnictwa, izby regionalne, a
także koła gospodyń wiejskich, które za
pewnią kociewskie jedzenie. Rozstrzy
gniemy również naszą akcję „Herb dla
Kociewia".
Gwiazdą Święta Kociewia będzie zespół
Leszcze. Muzycy zagrają po godz. 20.
T*

Wystrzałowy
wieżowiec

Ta sobota była dniem jak każdy
inny - kiedy robi się zakupy,
sprząta mieszkanie i robi pra
nie, by w niedzielę po prostu
wypocząć. Jednak dla lokatorów
trzech mieszkań wieżowca przy
ul. Akacjowej w Tczewie był to
dzień pełen napięcia i niezapo
mnianych wrażeń.

(9P)

Mieszkańcy Miłobądza są często świadkami wypadków na drodze krajowej nr 1. To
masz Rocławski pokazuje wygięte barierki.
Fot. Andrzej Połomski

KULTURA

iłobądz jest niewątpli
wie jedną z niebezpiecz
niejszych miejscowości
w powiecie tczewskim. W naszej wsi przynaj
mniej raz na dwa tygo
dnie dochodzi do kolizji,
zdarzają się też wypadki drogowe - mówią
mieszkańcy. - Kierowcy jeżdżą z dużą pręd
kością, nie zważając na znaki drogowe.
Potwierdzają to również tczewscy poli
cjanci. W ciągu minionych czterech lat do
szło do 35 wypadków drogowych. Zginęło 9
a rannych zostało 89 osób. - Droga jest wą
ska i najniebezpieczniejsze są zakręty stwierdza Edmund Żurek z Miłobądza. -

Dokumentalista
Ipciewia

Krzysztof Kowalkowski wydał
kolejną książkę dotyczącą Kociewia. Tak jak w poprzednich
publikacjach, motywem do jej
napisania były poszukiwania
rodzinnych korzeni.

Niegdyś na jednym z zakrętów przewróciła
się cysterna ze środkami chemicznymi. Nie
dawno w tym samym miejscu zderzyły się
trzy samochody. Zginął jeden kierowca.
- Gdyby wszyscy kierowcy przejeżdżają
cy przez Miłobądz poruszali się z prędko
ścią 50 km/godz„ to nie dochodziłoby do
wypadków - informuje Krzysztof Bielski z
Sekcji Ruchu Drogowego w Komendzie Po
wiatowej Policji w Tczewie. - Prowadzący
jednak nie stosują się do znaków ogranicza
jących prędkość.
Anna Adamczyk
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gólnopolski Turystyczny Przegląd
Piosenki Studenckiej Bazuna po
nownie odbędzie się na zamku w
Gniewie. W ciągu 30 lat istnienia zapew
nił sobie miano największej tego typu
imprezy w Polsce. Rozpoczyna się dziś,
potrwa do niedzieli.
Przegląd wielokrotnie zmieniał swoje
miejsce. Pierwsze edycje odbywały się w
gdańskim klubie Żak. Później w historii
Bazuny pojawił się tzw. cykl zamkowy.
Przegląd gościł m.in. w Człuchowie,
Gniewie, Malborku i Kwidzynie.
Laureatami Bazuny są m.in. Rudi Schuberth, zespoły Wolna Grupa Bukowina,
Stare Dobre Małżeństwo, Nasza Basia
Kochana czy też Babsztyl. Niektórych z
nich można będzie posłuchać na kon
certach nocnych. Wszystkich, którzy
zdecydują się przyjechać na tę imprezę
do Gniewa, czeka moc atrakcji.

KONKURS

10 darmowych sms-ów
przez 10 miesięcy

Boisko Szkoły Podstawowej nr 10
i stadion miejski były arenami
Indywidualnych Otwartych Mi
strzostw Tczewa w lekkoatletyce.
Zawody zgromadziły na starcie
200 uczniów ze szkół podstawo
wych, średnich i gimnazjów.

Wróciła Bazuna BaW"?**

(kap)

TO-iecia!

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.

raz ostatni drukujemy kupon
upoważniający do udziału w
'%>J konkursie „Spokojne zakupy".
Warunkiem udziału jest zrobienie zaku
pów w Intermarche w Tczewie za kwotę
co najmniej 30 zł. Można wygrać atrak
cyjne nagrody. Główna nagroda to ro
wer, którego fundatorem jest Intermar
che. Będzie można wygrać także mikser,
robot ręczny, plecak, piłkę i wiele in
nych niespodzianek. Losowanie nagród
zaplanowano na 2 lipca o godz. 10 w
sklepie Intermarche. W piątek, 5 lipca,
wydrukujemy nazwiska szczęśliwców
u
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•Zbrodnia. Jestem mieszkanką
ulicy Jedności Narodu w Tczewie.
To właśnie w moim bloku znale
ziono ciężko rannego mężczyznę,
który zmarł w szpitalu. Wszystkie
podejrzenia kierują się na sąsiada,
u którego wcześniej przebywał.
Nie mogę uwierzyć, żeby stary
schorowany człowiek był w stanie
dopuścić się zabójstwa. Nie chcę
nikogo osądzać, ale jestem
wstrząśnięta. Niemal codziennie
media donoszą o kolejnych zbrod
niach. Coraz częściej dochodzi do
nich tak blisko nas.

Czytelniczka z Tczewa

•Przeterminowany towar. W nie
których z tczewskich sklepów spo
żywczych, zwłaszcza tych więk
szych, sprzedawany jest nieświeży
towar. Kilkakrotnie widziałam na
dacie przydatności do spożycia
nabitą nową - tak, żeby była aktu
alna. Zwróciłam na to uwagę per
sonelowi, ale sprzedawczyni usiło
wała mi wmówić, że się mylę.
Często też sklepy sprzedają wędli
nę, która ładnie wygląda tylko za
ladą. Po rozpakowaniu w domu
okazuje się, że smak i zapach już
nie świadczą o pierwszej świeżo
ści. Sklepom spożywczym przyda
łyby się częstsze kontrole sanepi
du.

Barbara C., Tczew

•Lato. Wreszcie wakacje, a z ni
mi mnóstwo wolnego czasu.
Wiem, że lato nie oznacza laby
dla wszystkich i współczuję tym,
którzy muszą w tym czasie praco
wać Dla mnie są to już ostatnie
takie wakacje, bo w przyszłym ro
ku kończę studia i mam nadzieję,
że zaraz po nich gdzieś się zatrud
nię. Jeśli pracy nie znajdę, będę jej
usilnie szukał, więc nie będzie to
już czas beztroski. W tym roku wy
bieram się z kolegami na włóczę
gę po górach. Mam nadzieję spę
dzić tam co najmniej miesiąc, a po
powrocie „załapać się" jeszcze na
ciekawe imprezy, organizowane
między innymi w Gniewie.

Kamil P. z gminy Gniew

Liczba dnia

1200
- Powiatowy Urząd
Pracy w Tczewie sza
cuje, że tylu bezrobot
nych absolwentów
zarejestruje się w tym
roku w powiecie
tczewskim

CZEKAMY

•Pracuj
z nami
Redakcja „Dziennika Bałtyckiego"
w Tczewie poszukuje przedstawi
ciela handlowego do pracy w go
dzinach rannych i popołudnio
wych. Powinna być to osoba dys
pozycyjna, mile widziany student
lub emeryt z Tczewa. Chętnych
prosimy o kontakt pod nr. tel. 0501-536-284 lub w Biurze Ogło
szeń „Dziennika" przy ul. Mickie
wicza 17, teł. 532-13-89.

(mam)
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Z KART HISTORII

Górale na Kociewiu

Nożem
w klatkę piersiową

Na

klatce
schodo
wej jed
nego z
tczew
skich bloków przy ul. Jedno
ści Narodu znaleziono 52letniego mężczyznę z rana
mi kłutymi. Do zdarzenia
doszło przed tygodniem, ale
nadal budzi ono wiele emo
cji. Nie wiadomo dokładnie,
jak do niego doszło.
Komenda Powiatowa Po
licji w Tczewie anonimowo
została powiadomiona o
zdarzeniu. Przypuszcza się,
że mężczyzna został znale
ziony przez jednego z
mieszkańców bloku. Ranny
został przewieziony do
tczewskiego szpitala. Zmarł
na stole operacyjnym. Ze
wstępnych ustaleń policji
wiadomo, że wcześniej 52letni Stanisław K. przebywał
u 72-letniego Bronisława M.
Pili alkohol. Potem Stani
sław K. został zaatakowany

Wieś Bialawki, położona 3 km od Pelplina, należała niegdyś do
pelplińskich cystersów. W okresie międzywojennym mieściła się
tam Zawodowa Szkoła Rolnicza, reaktywowana w początkach
1941 r. dla młodzieży wiejskiej narodowości niemieckiej. Po
1955 roku we wsi i okolicy osiedliło się ponad 20 rodzin góral
skich z Orawy oraz około 50 spod Nowego Targu, Jeszcze w
1975 roku osadnicy ubierali się niekiedy w tradycyjne stroje gó
ralskie, a nawet zorganizowali własny amatorski zespół.

Podpalony dwór

Zosta! aresztowany

Pierwsza wzmianka o wsi Janiszewo, w okolicy Pelplina, pocho
dzi z XIII wieku. W 1638 roku tamtejszy dwór szlachcica został
podpalony przez 20-letniego syna osadnika klasztornego ze wsi
Pomyje. Od połowy 1940 do stycznia 1945 roku w majątku pra
cowało 30 angielskich jeńców wojennych.

Marek Tafiiński
zastępca komendanta powiatowego
policji w Tczewie

(mam)

- Zebrany materiał dowodowy świadczy; że
sprawcą jest 72-letni mieszkaniec Tczewa.
Na wniosek prokuratora rejonowego w
Tczewie, wobec mężczyzny zastosowano
Fot. A. Połomski
środek zapobiegawczy w postaci tymcza
sowego aresztowania na okres trzech mie
sięcy. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku nie
porozumień pomiędzy obu panami. Bezpośrednią przyczyną
był alkohol. Jak wynika ze statystyk, w powiecie tczewskim
rocznie dochodzi do jednego zabójstwa.

nożem myśliwskim. Miał
osiem ran kłutych w okoli
cach klatki piersiowej. Po
dejrzany 72-latek został
poddany badaniu na zawar
tość alkoholu - stwierdzono
2,5 promila.
Mężczyzna podczas za
trzymania przez policję za
brał ze sobą reklamówkę le
karstw.
- Znam tego pana - mó
wi jedna z mieszkanek

PODPATRZONE

Może by tak wspólnie...

bloku. - Ten pan choruje,
wydaje mi się, że m.in. na
astmę. Niektórzy mówią,
że lubił sobie wypić, ale
czy to prawda? Pijanego
nigdy go nie widziałam.
Nigdy bym nie przypusz
czała, że może dojść do ta
kiej tragedii w tej okolicy
a tym bardziej bloku, w
którym mieszkam.
Anna Adamczyk

Fot. Józef Ziółkowski

Wybory do samorządu tuż, tuż. Wahadło polityczne buja się^^
w prawo, raz w lewo. Unia Wolności brata się w województwie
z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
- Może i w powiecie tczewskim byśmy coś wspólnie „zmajstro
wali" przeciw Samoobronie - zdaje się mówić Roman Milczewski (z prawej) z SL0 do Kazimierza Smolińskiego z Ruchu Spo
łecznego.

(józ)

Konkurs „Dziennika" i Intermarche

Ostatnia szansa na wygraną

już ostatnia szansa,
" aby wziąć udział w
konkursie „Spokoj
ne zakupy", w którym part
nerem „Dziennika Bałtyc
kiego" jest sklep Intermar
che w Tczewie. Dzisiaj dru
kujemy ostatni kupon. Wy
starczy wyciąć go z gazety i
zrobić zakupy w sklepie In
termarche przy ul. Jagiel
lońskiej 51 w Tczewie.
Wszystkie kupony złożone
w sklepie wezmą udział w
losowaniu atrakcyjnych na
gród. Główna nagroda to ro
wer, którego fundatorem
jest Intermarche. Będzie
można wygrać także mikser,
robot ręczny, plecak, piłkę i
wiele innych niespodzia
nek. Warunkiem udziału w
konkursie jest zrobienie za
kupów w Intermarche w
Tczewie za kwotę co naj
mniej 30 zł. Dowodem zaku
pu jest paragon otrzymany
w kasie, zawierający datę
transakcji (musi ona pokry
wać się z datą trwania kon
kursu). Osoby które wylosu
ją nagrody, będą zobowiąza
ne pokazać taki paragon od
bierając nagrodę. Losowa
nie nagród zaplanowano na
2 lipca o godz. 10 w sklepie
Intermarche. W piątek, 5
lipca, wydrukujemy nazwi
ska szczęśliwców. Ze szcze
gółowym regulaminem kon
kursu można się zapoznać
w Intermarche.
(mam)

WARTO WIEDZIE

Ładniejszy Tczew
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Zgłoszenia

1
Taki rower będzie można wygrać w konkursie.
Fot. Andrzej Połomski

KUPON
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ISSN 0137/9062
Tczew, ul. Mickiewicza 17
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
Kierownik oddziału: Małgorzata Mykowska
tel. (058) 530-24-36

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 lipca w Urzędzie
Miejskim w Tczewie przy pl. Piłsudskiego, w Wydziale
Spraw Komunalnych. Swoją propozycję może zgłosić każdy
tczewianin. Udział w rywalizacji mogą wziąć udział jedynie
mieszkańcy Tczewa. Laureatem nie może zostać osoba na
grodzona przed rokiem, uczestnik konkursu może otrzymać
nagrodę tylko w jednej kategorii.
Zgłoszone propozycje będzie oceniała komisja konkursowa,
która w sierpniu obejrzy wytypowane posesje i balkony.
Laureaci otrzymają nagrody we wrześniu, na spotkaniu z
Zarządem Miasta.

POLICJA PROSI O POMOC

Konkurs „Dziennika Bałtyckiego" i Intermarche

„Spokojne zakupy"

Potrzebni świadkowie
TCZEW. Komenda Powiatowa Policji poszukuje świadków
wypadku, do którego doszło 8 czerwca br. w Tczewie na ul.
Żwirki. W jego wyniku życie stracił 16-letni chłopak. Osoby,
które mogłyby wyjaśnić okoliczności wypadku, proszone są o
kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie pod
numerem tel. (058) 531-13-00, wewn. 28-199.

Imię i nazwisko
Adres

(kap)

Numer telefonu

Przypomnijmy

Data wydania paragonu
Numer paragonu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora konkursu na cele z nim związane
Podpis

k
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REDAKCJA TCZEW
Redaguje zespół .Dziennika Bałtyckiego"

Już po raz szósty Zarząd Miasta Tczewa proponuje mieszkań
com udział w konkursie na najładniej utrzymany dom, balkon,
otoczenie. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch katego
riach:
•
dla budynków jednorodzinnych - oceniana będzie elewacja
budynku, zagospodarowanie działki oraz utrzymanie otoczenia
•
dla budynków wielorodzinnych - oceniane będą zagospoda
rowanie i utrzymanie otoczenia oraz najładniej utrzymany bal
kon.
(mam)

Redaktor naczelny:
Maciej Siembieda, tel. 30-03-300

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66,
300-32-10 fax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2 (redakcja)
tel. (058) 660-65-00,660-65-01

tel.(058)660-65-20 do 33 (reklama)
Gdynia, ul. Świętojańska 141B (biuro
tel.(058)622-74-79

Około godz. 22.30,16-letni Krzysztof 0. jechał na rowerze
ulicą Wigury w stronę ul. Armii Krajowej. Nastolatek wiózł
na ramie 7-letnią Martę P. Nagle przewrócił się. Upadł
bardzo nieszczęśliwie, złamał kręgosłup na odcinku
szyjnym, stracił przytomność. Mimo podjętej reanimacji,
nie udało się uratować mu życia. Chłopiec zmarł w
drodze do szpitala.

n

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

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

Tczew, ul. Mickiewicza 17

Prezes: Krzysztof Krupa

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,

ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128

tjiiiiiiftttlf
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MINĄŁ TYDZIEŃ

Tczew. Protestowali bezrobotni i bezdomni

Cegielnia na zamku

Blokowali centrum
złonkowie
Polskiej Organizacji
Bezrobot
nych i Sa
moobrony
^atgss#
przez ponad
godzinę manifestowali w
Tczewie swoje niezadowo
lenie z obecnej sytuacji w
kraju.
- Jesteśmy przeciwni
obecnej polityce rządu,
brakuje
długofalowych
programów w sprawie bez
robocia, zmusza się ludzi
do biedy, są eksmitowani z
mieszkań - wymieniał Ro
man Bukała z tczewskiej
organizacji bezrobotnych. . Władze Tczewa starają się
pomóc, ale niewiele mogą.
Protestując, popieramy je
w walce z biedą.
Na skrzyżowaniu przy
^placu Piłsudskiego w TczeMpvie początkowo grupa 30
osób blokowała przejście
dla pieszych. Samochody
jeździły objazdami ulicami
Wojska Polskiego, uliczką
bez nazwy, przy cmentarzu
do ul. 30 Stycznia, a także
ulicami Kościuszki, Lecha.

Pod okiem policji
Policjanci wytłumaczyli
protestującym, że bloko
wanie przejścia jest łama
niem przepisów ruchu
drogowego. Zgodziła się z
tym Maria Karuzo, szefowa
organizacji bezrobotnych
w Tczewie. Ustalono, że ru
chem na przejściu pokie
rują policjanci drogówki i
wtedy z transparentami
będą przez nie przechodzić
^^protestujący. Wśród prote^Rtujących był Leszek Ró
żański, przewodniczący
Samoobrony ze Starogardu
Gdańskiego.
- W Starogardzie nie
zorganizowano protestu,
przyjechałem do Tczewa powiedział nam Leszek
Różański.
Wśród protestujących
była Krystyna Zielińska,

GNIEW. W zamku po
wstaje cegielnia, w któ
rej wyrabiane będą
ręcznie garnki i cegły
służące do napraw
murów zamkowych.
- Na przedzamczu sta
nie pracownia garn
carska - mówi Jaro
sław Struczyński, pre
zes zamku w Gniewie.
- Będzie tam piec po
zwalający na wypala
nie także ceramiki bu
dowlanej, cegieł i da
chówek. Głównie cho
dzi o cegłę gotycką
ręcznie formowaną i
_ ,
_ .
. .
wypalaną, która prze- Cegły z Gniewa uzupełnią
znaczana będzie do

ubytki W tczewskich mu-

nych budowlach śre
dniowiecznych.

Artyści malują Tczew
TCZEW. Przez cały tydzień na ulicach miasta można było spo
tkać malujących i rysujących artystów. Przybyli, by wziąć udział
w VIII Tczewskim Plenerze Plastycznym „Tczew - miasto nad Wi
słą". W plenerze wzięło udział 43 artystów z Polski i z Niemiec.
Efekt ich pracy zaprezentowano na wystawie poplenerowej w
Tczewskim Centrum Kultury, gdzie na ścianach holu zawieszono
200 obrazów. Uczestnicy pleneru i zgromadzona na wystawie
publiczność wybrali najciekawsze prace. W tym roku nagroda ta
przypadła Zofii Orczyńskiej.

Święto miasta

Do Tczewa przyjechali protestujący z powiatu tczewskiego i starogardzkiego.
Fot. Józef Ziółkowski

która powiedziała nam, że
Zrzeszenie
Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości
w Tczewie chce ją eksmito
wać z mieszkania. Jest du
żo niesprawiedliwości i lu
dzie nie mają szansy na
godziwą egzystencję.
- W pojedynkę nie da się
nic zrobić - powiedziała
Krystyna Zielińska. - Dla
tego tu jestem.

Muszą coś zrobić
Rozmawialiśmy z kie
rowcami, którzy czekali, aż
protestujący
zwolnią
przejście dla pieszych.
- Ludzie muszą coś robić
- powiedział na Władysław
Nacewicz. - Panowie w sto
licy niczym się nie przej
mują.
Tomasz Baza powiedział
nam, że nie dziwi się pro
testującym ludziom, rozu
mie ich.
- Gdybym nie miał pra
cy, nie wiem, do czego bym
się posunął - stwierdził To
masz Baza.

Więcej wypowiedzi kie
rowców nie zdołaliśmy
usłyszeć. Gdy rozmawiali
śmy ze zmotoryzowanymi,
przysłano z dowództwa po
licyjnego do reportera
„Dziennika Bałtyckiego"
sympatycznego policjanta,
który pouczył nas, że pyta
jąc kierowców, blokujemy
ruch drogowy.

Niektórzy obojętni
- Za dobrze mają! krzyczał jeden z przechod
niów, pokazując w stronę
protestujących.
Wśród protestujących
był Adam Kamiński z Sa
moobrony.
- Co mamy zrobić ze
zbożem? - pytał Romana
Pustkowskiego, zastępcę
komendanta powiatowego
policji w Tczewie, zdener
wowany Adam Kamiński z
Lignów.

Inne obietnice
Kazimierz Jabłonka z
Gąsiorek, członek Pomor

TCZEW. Dni Ziemi
Tczewskiej to nie tylko
dobra zabawa, ale rów
nież wielkie emocje i
niezapomniane wraże
nia. W„Balonowym
Show" wystąpił teatr
uliczny Tok z Wrocła
wia. Kolorowe balony
fruwały wśród publicz
ności, co cieszyło
głównie najmłodszych. Podczas święta miasta
Aktorzy poruszali się
wystąpiła m.in. Majka Je
na szczudłach. Po raz
żowska.
Fot Andrzej Połomski
pierwszy z okazji Dni
Ziemi Tczewskiej na
scenie pojawiły się dwie pary bliźniaków i sobowtór Zbigniewa
Wodeckiego. Pisk, krzyk i gromkie brawa - tak było kiedy na
scenie pojawiła się Majka Jeżowska.

skiej Izby Rolniczej i szef
tczewskiej Samoobrony
powiedział nam, że opła
calność hodowli, produkcji
polowej jest poniżej kryty
ki. Gospodarstwa upadają.
Brakuje rolnikom na pa
sze, energię elektryczną,
olej napędowy do maszyn.
Ceny za sprzedaż produk
tów nie pokrywają kosztów.
Z Kazimierzem Jabłonką
byli też rolnicy Marek Mokwa z Subków i Grzegorz
Borys z Narków. Byli zbul
wersowani tym, co robi
PSL w sprawie rolnictwa.
Obietnice przedwyborcze
były zupełnie inne.
- Chcemy, aby bezrobot
ni mieli pieniądze na kup
no polskiego chleba - po
wiedział nam Kazimierz
Jabłonka. - Jeżeli nie bę
dzie interwencyjnego sku
pu zboża, żywca, to na uli
ce wyjdą wszyscy rolnicy i
nastąpi ogólny paraliż kra
ju.

To już inna szkoła

TCZEW. Jubileusz 25-lecia obchodzili ucznio
wie i nauczyciele Zespo
łu Szkół Kolejowych. Na
budynku odsłonięto
tablicę pamiątkową in
formującą, że w nim
i
mieścił się w latach
1977-2002 Zespół
Uczniowie przedstawili
Szkół Kolejowych. Od
1 września placówka
własną wersję rady peda
będzie się nazywać
- FotjózefZiółkowski
yuy,^nej.
gogicznej.
Zespół Szkół Technicz
nych i Transportowych. Młodzież przygotowała program arty
styczny.

Józef M. Ziółkowski

(oprać, mm)

REKLAMA

Trwa konkurs dla pracodawców

Pierwsza praca dla absolwentów
adal trwa konkurs
dla
pracodawców,
którzy zaoferują te
gorocznym absolwentom
pomoc w wejściu na rynek
pracy. Jak szacuje Powiato
wy Urząd Pracy w Tczewie,
zarejestruje się tam około
1200 absolwentów. Zostaną
oni objęci różnymi formami
aktywizacji zawodowej, w
ramach programu „Pierw
sza praca". Wielu praco
dawców już zgłosiło chęć
zatrudnienia młodych lu
dzi, ale aż do wyczerpania
przyznanych na ten cel
środków będzie trwał kon
kurs dla właścicieli firm.

- Nadal czekamy na ofer
ty konkursowe dotyczące
organizacji działań aktywi
zujących bezrobotnych ab
solwentów w ramach pro
gramu „Pierwsza praca", to
jest na uruchomienie staży
absolwenckich oraz na za
trudnienie młodych ludzi w
ramach umowy absolwenckiej - mówi Elżbieta Płóciennik, zastępca kierowni
ka Powiatowego Urzędu
Pracy w Tczewie.
Na realizację programu
„Pierwsza praca" Powiato
wy Urząd Pracy w Tczewie
uzyskał 628 299 zł. Porozu
mienie w tej sprawie podpi-

Gdzie zatrudnią

rok założenia 1974

10 osób będzie zatrudnionych w ramach praktycznej nauki zawodu
uwzględniającej standardy Unii Europejskiej. 40 osób otrzyma pracę w
firmach , gdzie zdobędą pierwsze doświadczenia zawodowe. Do 100
absolwentów adresowane są staże, przede wszystkim w zakresie ob
sługi biurowej, finansowej, menadżerskiej, logistycznej, a także w spe
cyficznych zawodach związanych z rehabilitacją społeczną i zawodo
wą. 40 osób otrzyma zwrot kosztów dojazdów w związku z podjęciem
zatrudnienia lub staży zawodowych poza miejscem zamieszkania. Je
den absolwent przejdzie szkolenie w zakresie przedsiębiorczości po to,
by uruchomić własną działalność gospodarczą. 60 osób uczestniczyć
będzie w szkoleniach zmierzających do podwyższenia i uzupełnienia
kwalifikacji i dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy. Po
nadto wszyscy absolwenci będą objęci pośrednictwem pracy i porad
nictwem zawodowym.

sali w Gdańsku Jan Zaręb
ski, marszałek wojewódz
twa pomorskiego i Marek

Modrzejewski,
tczewski.

starosta
(mam)

PRODUCENT
STOLARKI PCV, ALU
rolet zewnętrznych, markiz, żaluzji

BRAMY GARAŻOWE
Tczew, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 532-02-41
Doradztwo techniczne.
pomiar, transport GRATIS!
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www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

„Człowiek jest wielkim nie przez to, co ma, ale przez to, czym

Czekając na serce

<@>L

agda Lisiewicz,
22-letnia
miesz
k a n k a
Szaleńca,
w gminie
Stare Pole, od urodzenia jest
śmiertelnie chora. Jej życie
może uratować tylko prze
szczep płuca i serca. Od roku
czeka na dawcę w sanatorium
w Reptach Śląskich, niedale
ko Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu.

RGterm

OLEJ
OPAŁOWY

O krok od śmierci

lekki RGterm

- Trzy tygodnie temu Mag
da była bliska śmierci. Całą
noc lekarze walczyli o jej ży
cie - mówi ze łzami w oczach
Janina Lisiewicz, matka
dziewczyny - Dwa tygodnie

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

Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:

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

Stacje Paliw

zwala na zbyt częste wyjazdy
na Śląsk.
- Podróż kosztuje nas 250
zł, trzeba jeszcze zapłacić za
hotel, no i zawsze przydałby
się jakiś podarunek dla córki,
by choć na chwilę zapomniała
o cierpieniu - mówią rodzice.
- Magda powinna jeść dużo
owoców. Nawet na to nie za
wsze nas stać... Często dzwo
nią do córki, ale i pod tym
względem muszą się kontro
lować, bo rachunki wynoszą
od 200 do 300 zł miesięcznie.
To dla nich duży wydatek.
- Nie mamy innego wyj
ścia. Musimy z córką utrzy
mywać stały kontakt. Nie mo
że czuć się osamotniona i za
pomniana. Jest w trudnej sy
tuacji. Cała rodzina musi ją
wspierać - mówi pani Janina.

temu znowu było ciężko. Stra
ciła przytomność. Jestem
wdzięczna profesorowi Ma
rianowi Zembali, dyrektorowi
naczelnemu i pracownikom
centrum w Zabrzu za opiekę
nad córką. Zdaję sobie spra
wę, że gdyby nie ich starania,
Magdy nie byłoby już na
świecie. Jestem też wdzięczna
Pomorskiej Kasie Chorych za
udzielanie promesy na finan
sowanie leczenia poza na
szym województwem.
Pani Janina i jej mąż Kazi
mierz bardzo tęsknią za cór
ką. Chcieliby, żeby przebywa
ła w innym szpitalu, bliżej do
mu, ale wiedzą, że to niemoż
liwe. Ich marzeniem jest, by w
walce o życie Magda nie czuła
się osamotniona, jednak ich
sytuacja materialna nie po

Bliźniaczka
coś czuła
Magda ma siostrę bliź
niaczkę, Martę.
- Łączy nas niezwykła
więź. Gdy lekarze trzy tygo
dnie temu walczyli o jej ży
cie, nie mogłam spać, byłam
bardzo niespokojna. Tak
jest zawsze, gdy coś złego
dzieje się z Magdą - mówi
Marta. - Byłam szczęśliwa,
że siostra pojawiła się na
moim ślubie, tydzień wcze
śniej wypisali ją ze szpitala.
Trzy dni po weselu musiała
wrócić. Tylko Marta potrafi
rozweselić siostrę. Bliź
niaczki mają zawsze o czym
rozmawiać. Mówią o co
dziennym życiu Magdy, jej
troskach i problemach. Ona

REKLAMA

PROMOCJA !!!

- Bytów, Udorpie, tel./fax 822 33 44
- PKS Bytów, ul. Wybickiego 2, tel. 822 34 23
- Koczała, ul. Przemysłowa 11, tel. 0608 85 61 50
- Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00

„JOLIOT Jan Jolanta i

Teraz blachodachówka
juz za:

• tarcica iglasta - sucha i mokra
•tarcica liściasta - sucha i mokra
•tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
•więźby dachowe
Tartak Lniano, ul. Kofcielna, teWax (052) 33-23-067, tel. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, te!./fax (052) 362-91-53

(|D Rafineria Gdańska

r

ZAGRAJ

Patronacki® Stacja Paliw
Rafinerii ©dariskłej SA

Wiesz co masz na dachu!

na www.netmania.wp.pl, a będziesz mógł wygrać m.in.:
najnowsze KAWASAKł NINJA, ponad 22000 PLN na koncie Nordea,
zestawy kina domowego, notebooki, wakacje na Majorce dla 2 osób..

wp.pl

BHCKawasaki

Nordea®

Aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się

w „Bai ku

Kwater"

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

należy

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

•WRZUCIĆ BO JEDNEJ Z NIEBIESKICH SKRZYNEK
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO

m

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16.
os. Konstytucji 3 Maja 5a
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
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84-220 Strzebielino
tel (0581 676 24 84-85
tel kom. 0601 997 611

83-334 Miechuctno.
k. Sierakowic

tel (058) 684 51 21

~

Kupon Bank Kwater uprawniający do jednego ogłoszenia drobnego w Dzienniku Bałtyckim,
li
F *rrri
Trybunie Śląskiej, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Poznańskiej, Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Łódzkim udityCKI

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIEDZY WYRAZAMI; TREŚĆ OGŁOSZENIA NALEŻY ZACZĄĆ OD NAZWY MIEJSCOWOŚCI
Treść:
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SPIS RUBRYK:

BANK KWATER

1. Nad morzem
2. Nad jeziorami

3. W górach
4. Za granicą
5. Różne
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1

L

l

L

L.

—L—L—L

J

J

J

J

J

J

1.

1 1 1.

Ogłoszenie do 15 stów = 39 zł*
*cena zawiera VAT

•PRZESŁAĆ FAKSEM
Gdańsk, (058) 30-03-213
pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-894 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11, z dopiskiem Bank Kwater

domu

&.

KUPOM Bank kwater

•ZOSTAWIĆ W BIURZE OGŁOSZEŃ
(adresy Biur Ogłoszeń w stopce redakcyjnej)

U PRZESŁAĆ POCZTĄ

781 66 77

Gdynia

do

—infolinia

•

blachodachówka Gdańsk
301 67 12
Kartuzy
685 32 99
blachy trapezowe Kościerzyna 686 72 44
675 59 75
okna dachowe Leśniewo
Lębork
863 22 77
647 16 85
orynnowanie Malbork
Pruszcz Gd.
773 35 51
678 71 11
akcesoria Reda
Starogard Gd. 563 90 95
247 93 35
obróbki Sztutowo
Tczew
777 18 80
bramy Władysławowo 774 58 55

dostawą

78-241 Stara Dąbrowa. Nowa Dąbrowa k. Słupska
tel. C05SJ 811 34 57, 811 34 78, fax fOSSJ 811 3# Ą7

Odpowiedz na to i inne pytania dotyczące serwisu

~f§^ naszemiasto.pl

z.

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

szwedzka precyzja, fachowe doradztwo, raty,
gwarancja 15 lat, atesty i aprobaty, transport.

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

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY
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M Dziennik
m Bałtycki A

piątek
28 czerwca 2002 r.

Oferta ważna do 3 lipca 2002 r.

Markowy
olej z beczki

dzieli się z innymi"

Klocki hamulcowe
TANIEJ!
do 25%
GDB454
GDB1040

OPEL Astra, Corsa

GDB1099

Fiat: Clnquacanto,
Salcanto

Magda poznała klubowi
czów ze stowarzyszenia za
pośrednictwem profesora
Mariana Zembali, szefa Ślą
skiego Centrum Chorób Ser
ca w Zabrzu. Jest on pełen
uznania dla ich działalności.
- Mając poczucie darowannAn życia, chcą pomagać
inn^L chorym na serce. To
pomoc w szerokim pojęciu:
psychologiczna, materialna i
rehabilitacyjna. Stali się
ogniwem między chorymi
oczekującymi na zabiegi i po
zabiegach a ośrodkami me
dycznymi - wyjaśnia M. Zembala.
Henryk Węgłowski pod
kreśla, że czekanie na dawcę
to, niestety czekanie na czy
jąś śmierć.
- Nikomu jej nie życzę.
Ludzie jednak umierają i na
to nie ma rady Chcę, by Mag
da wreszcie doczekała się
przeszczepu. Trzy razy była
szansa, ale okazywało się, że
dawca nie spełniał warun
ków - wyjaśnia. - Trzeba jed
nak mieć nadzieję. Trzeba
mocno wierzyć.
Grażyna Wosińska

Jest

Było

41,99
49,49
55,49
74,99
46,49

Opony
Kormoran

Janina Lisiewicz pokazuje zdjęcia córki wykonane
przed Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

A

Zdjęcia: Aleksander Winter

Rozmiar

Cena

Zbigniew Knieć z Malborka

cztonek Zarządu Stowarzyszenia
Transplantacji Serca Koło Północ w
Tczewie
- Wiem, co to znaczy czekać na infor
mację, czy znalazł się dawca. W moim
przypadku trwało to dwa lata i dziewięć miesięcy. Rozumiem
Magdę, jej zniecierpliwienie i wątpienie o sens czekania na
datę przeszczepu. Ja byłem dorosłym człowiekiem, gdy cze
kałem na transplantację. Magda, tak naprawdę, to jeszcze
dziecko. Chociaż jest pełnoletnia, dopiero zaczyna dorosłe
życie. W jej sytuacji potrzebne jest wsparcie rodziców. Jeśli
finanse pozwolą, powinni pojechać do córki na dwa tygo
dnie. Z własnego doświadczenia wiem, że taka wizyta jest
potrzebna. Apeluję o pomoc dla Magdy. Chyba nie trzeba
mówić, jak bardzo jej potrzebuje.

Chcą uratować jej życie"

59

Rozmiar
165/70 R13T

145/70 R13T

175/70 R13T

155/70 R13T

A 99

185/65 R14T

165/70 R13T

112
A 119
c 147
A 154

185/60 R14H

175/70 R13T
175/65 R14T
185/65 R14T

Rozumiem ten bói

A

135/80 R12 S

M
I
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Musi wierzyć

Zastosowani*

GDB327

15W40

jest ciekawa, co się dzieje u
rodziny i znajomych.
- Boi się, że zapomni, jak
wygląda jej wioska i ludzie,
których kiedyś dobrze znała.
Tęskni i bardzo chciałaby
powrócić w rodzinne strony
Gdyby nie ksiądz Paluch, ka
pelan ze szpitala w Zabrzu,
pewnie nie wytrzymałaby i
wypisała się na własną proś
bę. Taka decyzja to dla niej
pewna śmierć - podkreśla
Marta.
Magda marzy o tym, by
prowadzić życie, jak jej ró
wieśnicy Chciałaby chodzić
na basen, tańczyć na dysko
tekach. Teraz nie może na
wet wyjść na spacer. Na du
chu wspierają ją osoby, które
wiedzą, co znaczy czekać na
dawcę i termin przeszczepu.
To członkowie Koła Północ
Stowarzyszenia Transplanta
cji Serca, należący do Klubu
W^łtósko-Mazurskiego w
Elra^u. Przyjeżdżają do
Magdy ze słowami otuchy.
- Wiemy, jak jej jest ciężko.
Sami przez to przeszliśmy,
znamy uczucie strachu i nie
pewności. Nasze fundusze są
skromne. Nikt z nas nie ma
zbyt wiele, ale dzielimy się
tym, co mamy Prosimy także
innych o pomoc - mówi Hen
ryk Węgłowski, kierownik
klubu.

Rodzaj
GDB199

Opal: Corsa, Kadatt,
Vactra, Omaga
Renault: 19, 21, magana,
Paugaot: 106, 205, 405
VW: Golf I, II, III,
iatta, Passat, Vanto

Shell Helix Super

A

185/65 R15T
195/65 R15 H

Cena

139
B 139
B 185
B 189
E 199
E 249
B

Rozmiar
175/70 R13
175/65 R14
185/60 R14
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15

Cena

189
D 239
o 279
D 369
F 382
F 389
D

Kormoran
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największy wybór
w najniższej cenie

Dwoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

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

ezen nos
pomyi

ZJĆL

10146942/C/884

ZSYJ

Małgorzata Wolska

.. li

ordynator Szpitala Ogólnego w
Malborku
- Madga wielokrotnie przebywała w na
szym szpitalu. Znam doskonale jej sytu
ację. Choroba młodej kobiety jest bardzo
poważna. Lekarze robią wszystko, by
uratować jej życie. Nie jest jednak łatwo znaleźć dawcę, gdy
niezbędny jest przeszczep płuca i serca. Magdzie potrzebna
jest wiara w to, że wszystko będzie dobrze. Nastawienie pa
cjenta odgrywa istotną rolę w procesie leczenia. Magda za
sługuje na pomoc. Wsparcia rodziny i przyjaciół nie da się
niczym zastąpić. Będzie jej łatwiej, gdy poczuje, że wiele
osób o niej myśli i chce, by wyzdrowiała.

Lefma ófei
specjalna
na płyny
pielęgnacyjne

Pomóżmy Magdzie
Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koto Północ w Tczewie Klub War
mińsko-Mazurski apeluje o pomoc finansową dla Magdy Lisiewicz.
Pieniądze są potrzebne na lepsze odżywianie, zakup rzeczy osobistych
i podróże rodziców do kliniki. Sama operacja jest finansowana z bu
dżetu państwa przez Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze można wpłacać
na konto Stowarzyszenia Transplantacji Serca Koło Północ w Tczewie
Klub Warmińsko-Mazurski w Elblągu: Bank Zachodni WBK SA 251090-2617-0000-0006-5200-3840 z dopiskiem „Magdalena".
Mottem działalności klubu są słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest
wielkim nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi".

opti-f***
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Ogłaszaj się
trociny, liryktet
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OPfl-FRFJF. lixpress 60 ml + FAJNY BHX)N przy zakupie 2 butelek
OPTI-FREK fixpress 355 ml

Oferta czasowa, dostępna w wybranych Salonach Optycznych
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Bazuna ponownie na zamku w Gniewie

Dla miłośników fotografii
W tym roku imprezie towarzyszy konkurs fotograficzny. Miłośnicy
fotografowania konkursowe zdjęcia mogli przesyłać do 15 czerw
ca. W zakresie tematyki konkursu mieściły się fotografie dotyczące
turystyki, muzyki i przyrody. Jeżeli ktoś zbyt późno dowiedział się o
konkursie, nie stracił jeszcze bezpowrotnie swojej szansy. W trakcie
trwania imprezy zostanie przeprowadzony dodatkowy konkurs pt.
„Bazuna 2002", którego zasady ogłoszone zostaną dziś podczas
konkursu piosenki. Za konkurs „ Bazuna 2002" przewidziano osob
ną nagrodę i wyróżnienie. Prace konkursowe wezmą udział w wy
stawie w dniach 28-30 czerwca na zamku w Gniewie.

Nagroda Specjalna
„Czas Powrotu"
W tym roku po raz pierwszy ustanowiona została pieniężna nagro
da specjalna „Czas Powrotu" w wysokości 2000 zł. Zdobyć ją moż
na za najbardziej turystyczną piosenkę Bazuny 2002, dającą się
wykonywać w warunkach turystycznych (sfinansuje ją firma Energizer Polska Sp. z o.o.).

Dojazdy do Gniewa
W tym roku na Bazunę można przyjechać drezyną. Trasa prowadzi
z Morzeszczyna do Gniewa oraz w niedzielę w przeciwną stronę.
Odjazdy są skorelowane z przejazdami pociągów na trasie Tczew Chojnice, przy której leży Morzeszczyn.

Rozkład jazdy drezyn
Odjazdy drezyn ręcznych z Morzeszczyna (w piątek 28.06 i sobo
tę 29.06):
godz. 8.00; 9.30; 11.40; 13.45; 15.50;16.45; 17.40; 20.40
Odjazdy drezyn z Gniewa (w niedzielę 30.06):
godz. 15.20; 18.30
UWAGA!: obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc i opłacenie
wpisowego.
W przypadku zbyt małej liczby chętnych organizator zastrzegł sobie
możliwość odwołania niektórych kursów.
Szczegóły: drezyny@drezyny.com; teł. kontaktowe: 608179997;
(058)3060930

Komunikacja autobusowa
DOJAZD: pociągiem do Tczewa, a dalej: specjalnym autobusem
ZKM Tczew (odjazdy: piątek - godz. 15.30,18.00; sobota 10.00,16.00 19.00; niedziela -11.00; sprzed dworca PKP; wyjazdy
z Gniewa: piątek - 22.00,2.00; sobota -15.00,22.00,2.00; niedzie
la -16.30.
Bilety do nabycia w cenie: 4,50 zł od osoby. W autobusach nie obo
wiązują zniżki. Z Tczewa można też dojechać autobusem PKS.

Program imprezy
Piątek, 28 czerwca
* godz. 16 - pierwsza część konkursowa
* godz. 19 - koncert nocny
Sobota, 29 czerwca
* godz. 11 - druga część konkursowa
* godz. 14 - trzecia część konkursowa
* godz. 18 - nocny maraton
Niedziela, 30 czerwca
* godz. 12 - koncert laureatów

Koncerty dodatkowe
W niedzielę 30 czerwca w godz. 15-18 w sopockiej chacie góral
skiej Harnaś występ zespołu Czeremosz z Ukrainy.
Organizator koncertu: Harnaś, Sopot, ul. Moniuszki 9
Tego samego dnia w Teatrze Leśnym w Gdańsku (wejście od
ul. Jaśkowa Dolina), z okazji 30-lecia Przeglądu Piosenki Studenc
kiej Bazuna odbędzie się koncert „Piosenki trampów i trampek":
- godz. 18.00 połączone siły laureatów pierwszych Bazun, laureaci
tegorocznego festiwalu
- godz. 20.30 gwiazdy: Jerzy Filar, Mikroklimat, Wolna Grupa Buko
wina
Organizator koncertu: Integracyjny Klub Artystyczny Winda

(kap)
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onad
40 wyko
nawców
wy
stąpi w Gnie
wie podczas
części konkur
sowej
30.
Ogólnopol
skiego Turystycznego Prze
glądu Piosenki Studenckiej
Bazuna. Impreza rozpoczy
na się dziś i potrwa do nie
dzieli. W koncertach noc
nych udział zapowiedzieli
znani i lubiani wykonawcy
wywodzący się z tradycji te
go przeglądu.
Na jubileuszową Bazunę
przyjadą m.in.: Danuta Bła
żejczyk, Mikroklimat, Zayazd, Wolna Grupa Bukowi
na, Stare Dobre Małżeń
stwo, Timur i Jego Drużyna,
Olek Grotowski i Małgorza
ta Zwierzchowska, Czerwo
ny Tulipan, a także zespół
Czeremosz z Wierchowiny
na Ukrainie.

Nagroda
od „Dziennika"
„Dziennik
Bałtycki"
ufundował nagrodę dla wy
konawcy którego wybierze
publiczność zgromadzona
na zamku. Będzie nią tytu
łowa „Bazuna". Kupony
uprawniające do udziału w
plebiscycie można będzie
nabyć podczas trwania
przesłuchań. Wśród uczest
ników głosowania również
rozlosowana zostanie cen
na nagroda.
W ciągu 30 lat przegląd
zapewnił sobie miano naj
większej tego typu imprezy
w Polsce. Organizatorem
przeglądu od początku jego
istnienia jest Studencki
Klub Turystyczny Politech
niki Gdańskiej Fify. Pierw
sze trzy edycje odbywały

Zespół Dobrej Nadziei podbił w ubiegłym roku serca publiczności.
się w gdańskim klubie Żak.
Później na kartach historii
Bazuny pojawił się tzw. cykl
zamkowy. W 1977 roku pio
senka studencka gościła w
Gniewie. Bazuna wróciła do
Gniewa w ubiegłym roku.

Duże
zainteresowanie
W tym roku wpłynęły
zgłoszenia od około 70 wy
konawców. Zainteresowa
ni występem byli zarówno
soliści, jak i zespoły. Grup
muzycznych na przestrzeni
ostatnich lat jest jednak
więcej.
- Zgłoszenia są z całej
Polski - począwszy od Gdy
ni i Recza, poprzez Karole
wo, Police, Świętochłowice,
Jelenią Górę, Siedlce i War
szawę aż po Kraków - po
wiedział „Dziennikowi" Ma-

Czar Bazuny
Jarosfaw Struczyński
kasztelan gniewski, prezes spółki

Oddam w dzierżawę:

Zamek w Gniewie

- dom towarowy w centrum Tczewa
(parter, 1 piętro - powierzchnia handlowa, 2 piętro - pow. biurowa),

- halę magazynową z pomieszczeniami
biurowo-socjalnymi w Tczewie.
GS ..SCh" Tczew - telefon 531-12-59
29800288/A/6

SPRZEDAMY
- Tczew, ul. Obr. Westerplatte 14 - budynek mieszkalny
składający się z 5 mieszkań (3 wolne) oraz budynek magazynowy
- Tczewskie Łąki - działka 300 m2 zabudowana sklepem
- Szpęgawa - działka 500 m2 zabudowana sklepem
- Bałdowo - działka 400 m zabudowana sklepem
2

GS „SCh" Tczew - telefon 531-12-59

29800290/A/6

Oiien#-

- Kiedy w 1977 roku Bazuna odbywała
się jeszcze w ruinach zamku gniewskie
go, bytem nastolatkiem, a bardzo chcia
łem posłuchać jak grają studenci. Całą
Fot. A. Połomski
pierwszą noc koncertową spędziłem na
strychu warowni. Dopiero drugiego dnia
w pełni zakosztowałem, co to jest Bazuna. Przemyciłem się
pod bokiem przyszłego szwagra, studenta Politechniki
Gdańskiej. To było dla mnie duże przeżycie.
Na trzecim roku studiów sam zająłem się muzyką. Powstała
kapela 111 Blues. W1985 roku we Wdzydzach Kiszewskich
listę piosenek laureatek otwierał właśnie nasz utwór pod ty
tułem „Jasiu". Nagraliśmy taśmę, z której utwory często
puszczane były przez Studencką Agencję Radiową. Przez ra
diowęzeł słuchano nas niemal we wszystkich akademikach.
Nieco później zdobyliśmy pierwsze miejsce w Olsztyńskich
Nocach Bluesowych.
Takiej atmosfery, jak podczas Bazuny, nie znalazłem ani na
Rawa Blues, ani na Olsztyńskich Nocnych Spotkaniach Blu
esowych. Powrót do młodzieńczych marzeń o Bazunie zali
czyłem w ubiegłym roku, kiedy to przegląd ponownie zago
ścił w Gniewie. Przypomniałem sobie, jak podglądałem
pierwszą imprezę, a na innej grałem. Wróciły tamte klimaty.
Chociaż już w roli gospodarza obiektu, bawiliśmy się wspól
nie do białego rana.

rek Skowronek, kierownik
programowy Bazuny. - Nie
stety, nie wszystkim będzie
dane zaprezentować się na
gniewskiej estradzie. Do
konkursu zakwalifikowało
się 43 wykonawców. Ze
względu na dużą liczbę
zgłoszeń, być może trzeba
będzie ograniczyć poszcze
gólne prezentacje do dwóch
piosenek.
Znany jest też skład ko
misji, która oceniać będzie
tegorocznych wykonawców.
W jury zasiadą: Donia No
wak, Wanda Staroniewicz,
Wojciech Fułak, Piotr Frankowicz, Dariusz Nerkowski
oraz przedstawiciel organi
zatora imprezy Studenckie
go Klubu Turystycznego
Politechniki Gdańskiej Fify.

Imprezy
towarzyszące
Bazunie z okazji jubileuszu towarzyszą też inne
imprezy, jak choćby wysta
wa prac plastycznych mu
zyków, którzy nie tylko gra-

Fot. Andrzej Połomski

ją i śpiewają, ale również
malują i piszą wiersze. Wy
stawę będzie można obej
rzeć podczas trwania im
prezy w jednej z sal zamko
wych. Zaproszenie do
udziału w wystawie przyję
li: Maria Kondratowicz-Pawlukiewicz,
Miro sław Czyżykiewicz, Andrzej
Garczarek, Jacek Kleyff,
Mariusz Lubomski. Komi
sarzem wystawy jest Grze
gorz Niewiadomy.
Niewątpliwą atrakcją bę
dzie rozstrzygnięcie inter
netowego plebiscytu na
Rajdową Piosenkę 30-lecia.
Podczas Bazuny można bę
dzie nabyć płyty CD z pio
senkami laureatkami. Po
czątkowo lista utworów od
danych pod osąd internau
tów liczyła kilkaset pozycji.
W chwili zakończenia ple
biscytu pozostało na niej 70
piosenek. Która wygrała,
okaże się podczas imprezy
w Gniewie.
Krystyna Paszkowska

W siedzibie klubu znajdują się... buty znalezione w
Gniewie podczas Bazuny w 1977 roku. Na zdjęciu: (od
lewej) Mateusz Mojsa, Agnieszka Klińska i Dorota Or
łowska.
Fot. Krystyna Paszkowska
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Tczew. Huk, dym i zniszczone sprzęty

Bezpiecznie
na wakacje

Wieżowiec
pod napięciem

POWIAT TCZEWSKI. Rodzice niepokojący się o
los swoich dzieci, wyjeżdżających autokarem na
letnie wakacje, mogą poprosić o pomoc policję. Chętnie pojedziemy i sprawdzimy stan technicz
ny autobusów - zapewnia Adam Kuśnierz z Ko
mendy Powiatowej Policji w Tczewie. - Skontro
lujemy czy autokary posiadają aktualne badania
techniczne. Zwrócimy też uwagę na ogumienie,
nie może ono bowiem być zużyte. Sprawdzimy
m.in. czy działają hamulce, czy oświetlenie w
pojeździe jest sprawne.
Najwięcej sygnałów od rodziców i nauczycieli
napływało pod koniec roku szkolnego. Dzieci i
młodzież wyjeżdżały wówczas na szkolne wy
cieczki. - To nie jest zła wola rodzicow, czy też
nieufność w stosunku do organizatorów wyjazdu
- tłumaczy Monika Wesołowska z Tczewa. - Kie
dy wiemy, że kierowca jest trzeźwy a autobus
sprawny, to jesteśmy spokojniejsi o nasze pocie
chy.
(as)

sobota była
dniem jak
; każdy inny5
j kiedy robi
1
się zakupy,
sprząta mieszkanie i robi
pranie, by w niedzielę po
prostu wypocząć. Jednak dla
lokatorów trzech mieszkań
w wieżowcu przy ul. Akacjo
wej w Tczewie był to dzień
pełen napięcia i niezapo
mnianych wrażeń.
Płonące telewizory
- Mąż oglądał jakiś pro
gram w telewizji w pokoju i
zawołał mnie mówiąc, że
lampa sama się włączyła mówi Krystyna Kosedowska. - Za chwilę usłyszałam
jak woła: Jezu, telewizor się

Przed wyjazdem
Zgłoszenia do tczewskiej komendy powinny napływać naj
później dzień przed wyjazdem dzieci. Akcję tego typu funk
cjonariusze policji rozpoczęli już w maju. Kontrole autobu
sów przewożących dzieci przez cały czas prowadzone są
na drogach powiatu tczewskiego. Kończą się różnie. Bywa,
że autokary są eliminowane z ruchu. Zatrzymywany jest
dowód rejestracyjny. Czasami autobusy kierowane są na
stacje diagnostyczne.

|pali!

- Byłam sama w domu wspomina Ewa Łangowska.
- Mąż wyszedł do pracy i za
ledwie kilka sekund później
nasza lodówka zaczęła „ska
kać" po mieszkaniu. - Prze
raziłam się, wyskoczyłam na
balkon i chciałam zawołać
męża, ale już go nie było. Po
tem nastąpił błysk i huk.
W tym samym czasie w
mieszkaniu państwa Szarafińskich dało się słyszeć huk,
krzyk i można było poczuć
woń ebonitu.
- To były dosłownie 3-4
sekundy - mówi Agnieszka
Szarafińska. - Nagle światło
błysnęło i zaczęły się palić
telewizory. Wszystko, co
miałam podłączone do prąkdu, jest przepalone - pralka,
"lodówka, dwa telewizory, ra
dio.
Wszystko wydarzyło się
około godziny 12.30. Dzisiaj
już wiadomo, że powodem
była awaria instalacji elek
trycznej.
- A gdyby nie było nas w
domach? - pytają mieszkań
cy - Przecież mogło dojść do
nieszczęścia. - Zwykle włą
czam pralkę i wychodzę w
tym czasie najczęściej coś
załatwić, albo zrobić zakupy
- mówi Ewa Łangowska. - Aż
strach pomyśleć, co by było.

Gdzie można zgłaszać
Agnieszka Szarafińska nie może zapomieć minionej soboty. Woń spalonego sprzętu
nadal jest wyczuwalna.
Fot. Marzena Tukalska

Przyjechali strażacy
Krzyki na korytarzu spra
wiły, że bardzo szybko poja
wili się inni lokatorzy Pada
ły pytania, co się dzieje?
Dym i woń spalenizny były
odpowiedzią. Zaalarmowa
no straż i policję.
- Kiedy strażacy weszli na
nasze 9 piętro, mąż powie
dział, że mają odpocząć mówi Krystyna Kosedowska. - Niektórzy dyszeli.
Prąd został wyłączony, więc i
winda nie działała. Strażacy
chcieli nas ratować, nie wie
dzieli, co się naprawdę dzie
je.
- Mieliśmy zgłoszenie, że
na korytarzu się dymi - mó
wi Waldemar Walejko, ko
mendant straży pożarnej w
Tczewie. - Kiedy przyjecha
liśmy na miejsce, prąd w bu
dynku był już wyłączony.
Stwierdzono, że nastąpiła
awaria instalacji elektrycz
nej. Kiedy zorientowaliśmy
się, że mieszkańcom nie za
graża niebezpieczeństwo,
wezwaliśmy konserwatora
obiektu, pracownika spół
dzielni mieszkaniowej.

Otrzymają odszkodowanie
Jeny Konkoiewski

prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Śródmieście W

Fot. A. Poiomski

Dziury na przejeździe

- Spółdzielnia nasza zgłosiła w PZU, że
takie zdarzenie miało miejsce. Wiem, że
poszkodowane rodziny również zgłosiły
w PZU ten fakt bo rozmawiałem z nimi
i zapewne w najbliższym czasie otrzy
mają odszkodowanie. Budynek jest
ubezpieczony.

Ciemno od dymu
Lokatorzy
wspomnia
nych trzech mieszkań sami
nie wiedzą, jak to się stało,
ale w jednej chwili, mimo
przerażenia, zupełnie odru
chowo powyłączali wszystko
z gniazdek. Odruchowo od
słaniali też firanki, by nie
daj Boże nie zaczęły się pa
lić.
- W jednej chwili w
mieszkaniu zrobiło się
ciemno od dymu - mówi
Agnieszka Szarafińska. Przeżyłam szok. Gdy się do
wiedzieliśmy od konserwa
tora, że napięcie w sieci wy
nosiło 380 woltów, cieszyli
śmy się, że nic złego się nie
stało. Potem oczywiście kon
serwator chciał się z tego
wycofać, jednak tę informa
cję słyszeli wszyscy, którzy
w tym czasie byli na koryta
rzu. Mówił, że nie mogło być
tak dużego napięcia, bo ża
rówki by popękały i stwier

dził, że musieliśmy mieć wa
dliwy sprzęt, że się zepsuł.
- Moja mikrofalówka
miała cztery lata i dobrze się
sprawowała - mówi Ewa
Łangowska. - Teraz jest
przepalona. - Lodówka co
prawda działa, ale chodzi
jak „maluch, który nie może
zapalić". Czy otrzymamy ja
kieś rekompensaty?

Kto zapłaci
Poszkodowanych w wyni
ku awarii sieci elektrycznej
niepokoi jeszcze inny fakt.
Dwie rodziny miały nowe
telewizory na gwarancji.
- Byliśmy w sklepie i
uczciwie powiedzieliśmy, na
czym rzecz polega - mówią.
- Ale to, że nasze telewizory
są przepalone, nie jest wadą
sprzętu, tylko następstwem
awarii. I co teraz? Trzeba
spróbować telewizory na
prawić. Ale kto za to zapła
ci? A jak się okaże, że nie
można ich naprawić?
Marzena Tukalska

Możemy im pomóc

Rodzina Szarafińskich wskutek awarii straciła sprzęt
rtv i gospodarstwa domowego.
Fot. Marzena Tukalska

Osoby, które chcą, aby tczewska policja sprawdziła stan
techniczny autokarów, trzeźwość kierowcy czy też jego
uprawnienia, powinny dzwonić pod nr tel. 531-13-00.

Wskutek awarii trzy rodziny poniosły straty, głównie w sprzęcie gospodar
stwa domowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwraca
się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazanie, za pośrednictwem
ośrodka, sprzętów, których stan umożliwia dalszą eksploatację.
- Byłam na wywiadzie w domach poszkodowanych rodzin i potwierdzam,
że prośba o pomoc jest uzasadniona - powiedziała nam Lidia Szostak,
pracownik MOPS. - Oczekujemy na złożenie wniosków o dochodach ro
dzin, przeliczymy je i udzielimy odpowiedniej pomocy.
Osoby chcące wesprzeć poszkodowanych proszone są o kontakt z MOPS
w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39, te. 777-00-20.

Dziury na przejeździe kolejowym w centrum
Pe IPI i na.

Fot, Andrzej Sarnowski

PELPLIN. Fakt istnienia kolejnych dziur utrud
niających jazdę kierowcom zgłosił nam jeden z
Czytelników. - Podoba mi się akcja waszej gaze
ty wskazywania urzędnikom miejsc, gdzie po
winni wysłać ekipy w celu zlikwidowania dziur
w drogach - mówi Jerzy Cz., mieszkaniec Pelpli
na. - Z jezdni naszego miasta zniknęło już sporo
takich wyrw. Niestety, wiele dziur nadal straszy
kierowców. Przykładem choćby przejazd kolejo
wy koło dworca PKP, na którym ubytki w na
wierzchni są tak głębokie, że trzeba zmniejszyć
szybkość do kilku kilometrów na godzinę, by nie
uszkodzić zawieszenia w aucie.
(jovi)

Naszaakćp
Redakcja „Dziennika Bałtyckiego" chce pomóc urzędni
kom i wskazać im miejsca, gdzie codziennie straszą dro
gowe dziury. Liczymy, że Państwo poprzecie nas w tym
pomyśle i przyłączycie się do akcji. Nie wymaga to wiel
kiego wysiłku. Wystarczy zadzwonić do redakcji i podać
miejsce, gdzie widzieliście dziurę lub dziury w drodze i
które - Waszym zdaniem - wymagają porządnego załata
nia. Redakcyjny fotoreporter zrobi zdjęcie wyrwy, a my
zamieścimy je w gazecie. To prezent dla urzędników, że
by wiedzieli, co i gdzie trzeba naprawić. Na wszystkie sy
gnały od Państwa czekamy codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 9-17 pod numerem tel. 0-800-1500-39. Połączenie jest bezpłatne.

WIECZÓR Dziennik
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28 czerwca 2002 r.
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Zmieniliśmy organizację ruchu
Krzysztof Bielski
naczelnik Wydziatu Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Tczewie
Fot a Połomski

" Przyczyną wypadków drogowych w
Miłobądzu zawsze jest nadmierna
prędkość. Aby zmniejszyć liczbę tego typu zdarzeń, utwo
rzono między innymi wysepki na jezdni, zamontowano ba
rierki ochronne, białymi pasami oznaczono skraj jezdni.
Po spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Komunikacji
Urzędu Marszałkowskiego oraz Dyrekcji Okręgowych
Dróg Publicznych w Gdańsku postanowiono zmienić orga
nizację ruchu w tej miejscowości. Wcześniej jednak prze
prowadzono pomiar prędkości. Badania wykazały, że przy
jeździe 50 km/h nie spowoduje się zagrożenia w ruchu
drogowym. Za tablicą informującą o wjeździe na obszar
zabudowany postawiono znak ograniczający prędkość do
50 km na godzinę. Nie wszyscy się jednak do niego stosu
ją. Wypadek w Miłobądzu to tego kolejny przykład. Kie
rowca dafa jechał z prędkością 84 km na godzinę.

KONKURS „DZIENNIKA
BAłTYCKIEGO" I PZU ŻYCIE SA

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze
możecie Państwo wygrać komputer. Wystarczy
jedynie wziąć udział w naszym konkursie.
„Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybiera
ją co miesiąc najlepszego dzielnicowego w woje
wództwie pomorskim. W gazecie zamieszczane
są kupony na których należy wpisać imię i na
zwisko najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnico
wego. Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla
komisariatu, w którym pracuje - zestaw kompu
terowy. Dla naszych Czytelników mamy nagrody
w postaci losowanego raz w miesiącu kompute
ra. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji, Zna
lazło się tam miejsce oznaczone: „Największym
problemem mojej okolicy jest:". Wypełniając je,
należy wskazać największy problem, z którym
borykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Inte
resuje nasz wszystko, co związane jest z bezpie
czeństwem. Do kuponu można dołączyć dodat
kowo dokładnie opisany problemem. Wszystkie
sygnały postaramy się wyj aśnić w porozumieniu
z policją. Kupony prosimy przysyłać do Biura
Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku,
Targ Drzewny 9/11. Pamiętajmy że im więcej
kuponów, tym większa szansa, że najlepszym
dzielnicowym miesiąca zostanie właśnie
Państwa kandydat.
(wit)

Wspólna akcja

PZU ZYCIE SA

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorzefegp)
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

..

Największym problemem mojej okolicy jest:

Adres i telefon:
Wyrażam zgodę

Wspólna

lii/ %J)j

akcja

^ *
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Przetwarzan'e
moich danych osobowych
przez organizatora
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PZU ŻYCIE SA

Śmiertelna
prędkość
D

rzez Miłobądz
w
gminie
Tczew prze
biega droga
krajowa nr 1.
Trasa na od
cinku wsi jest
wąska, kręta i niezwykle
niebezpieczna. Policjanci i
pracownicy z firm drogo
wych zrobili - wydaje się chyba już wszystko, aby
zminimalizować zagroże
nie. Niestety, do wypadków
wciąż dochodzi w tym
miejscu.
W ciągu minionych
czterech lat w policyjnych
statystykach odnotowano
25 tego typu zdarzeń. Zgi
nęło 9 osób. Rannych zo
stało kolejnych 89 uczest
ników tych zdarzeń. - To
czarny punkt - mówią
mieszkańcy Miłobądza. Czasami nawet boimy się
iść chodnikiem, gdyż w
każdej chwili może naje
chać na nas jakiś samo
chód. Pomimo ogranicze
nia ruchu drogowego, kie
rowcy jeżdżą tędy jak sza
leńcy.

Kolejna ofiara
Niedawno zginęła kolej
na osoba. Na skrzyżowa
niu z drogą prowadzącą do
Malenina zderzyły się dwa
tiry i samochód dostawczy.
W wypadku ranny został
także kierowca jednego z
nich.
Wypadki drogowe i koli
zje, to niemal codzienność
dla mieszkańców tej wsi. Niezwykle często zdarze
nia zderzenia aut następu
ją na zakrętach, między inymi w miejscu, w którym
doszło do wypadku 20
czerwca
- powiedział
„Dziennikowi" Edmund
Żurek, strażak z Miłobą
dza, który jako jeden z
pierwszych podjął wów
czas akcję ratowniczą.
Na blisko cztery godziny
została zablokowana „je
dynka". - Już trzy godziny
stoję w korku - mówi. Wiedziałem, że coś się sta
ło na drodze. Mijały mnie
karetki pogotowia, wozy
policyjne i straż pożarna.

To już trzeci wypadek, do którego doszło w tym roku w Miłobądzu.

podpis'

Fot. Anna Adamczyk

Nie sądziłem jednak, że to
tak poważny wypadek.

Korki na objazdach
Korki utworzyły się rów
nież na zorganizowanych
przez policję objazdach.
Tam też doszło do kolizji
drogowej. Nie wszyscy jed
nak zdecydowali się jechać
drogą okrężną. - Wolę po
czekać - stwierdził Tomasz
Krużycki z Gdyni, kierow
ca samochodu ciężarowe
go. - Objazd, na który kie
rowani są kierowcy, nie na
daje się do jazdy dużym sa
mochodem. Boczne drogi
są w złym stanie. To rów
nież grozi niebezpieczeń
stwem.
Wypadek w Miłobądzu
był jednym z najgroźniej
szych w powiecie tczew
skim w ostatnim czasie.
- Do zdarzenia doszło na
skrzyżowaniu
z
ulicą
Szkolną - relacjonuje Da
riusz Nawój z Komendy
Powiatowej Policji w Tcze
wie. - Zenon W. z Grudzią
dza, prowadzący samochód
daf z naczepą, jechał w
kierunku Gdańska. Nie do
stosował prędkości do pa
nujących warunków jazdy.

Tragiczna statystyka

Imię i nazwisko głosującego:

u
//n/1 }\\

Czarny punkt w Miłobądzu

•1999 rok
10 wypadków -1 osoba zginęła, 15 rannych
•2000 rok
12 wypadków - 7 osób zginęło, 50 rannych
•2001 rok
10 wypadków - 22 osoby ranne
•2002 rok
dotychczas 3 wypadki -1 osoba zginęła, 2 ranne

Kierowcy, mimo zorganizowanych objazdów, stali w
blisko czterogodzinnym korku.
Fot. Anna Adamczyk
Najechał na tył stojącego
na skrzyżowaniu, oczeku
jącego na możliwość skrętu
w lewo (w kierunku Male
nina), samochodu dostaw
czego avia.

Czołowe zderzenie
W efekcie daf zjechał na
przeciwny pas ruchu i zde
rzył się czołowo z nadjeż
dżającym z przeciwka cię
żarowym renaultem z na
czepą.
Pojazdy staranowały ba
lustradę, wjechały na
chodnik i zatrzymały się w
ogrodzie na terenie pry
watnej posesji, położonej
przy drodze krajowej nr 1.
- Na szczęście nikogo
nie było w tym czasie na
chodniku, a przecież tędy
chodzą dzieci do szkoły -

komentowali ze zgrozą
mieszkańcy wsi.
Kierowca avii, Ireneusz
D. z powiatu tczewskiego,
wyszedł cało z tego zdarze
nia. Piotr D. ze Stronia Ślą
skiego, prowadzący re
naulta, trafił na obserwację
do tczewskiego szpitala.
Pomimo podjętej reanima
cji, nie udało się uratować
Zenona W., kierowcy sa
mochodu daf. Mężczyzna
zmarł w karetce pogoto
wia, w drodze do szpitala.
- Nie rozumiem, jak
można nie zważać na znaki
drogowe - mówi jedna z
mieszkanek wsi. - Przecież
one są po to, aby uchronić
nas wszystkich przed nie
bezpieczeństwem, czy też
ewentualnym
zagroże
niem.
Anna Adamczyk

Region
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Krzysztof Kowalkowski. Dokumentalista Kociewia

W poszukiwaniu
rodzinnych korzeni

U

kazała się
„Historia wsi
i
parafii
Krąg", kolej
na publika
cja Krzyszto
Kowal
fa
kowskiego, który dokumen
tuje związane z jego rodziną
miejsca na Kociewiu.
- Od wielu lat zajmuję się
zbieraniem informacji doty
czących rodzin moich rodzi
ców - Kowalkowskich i Ku
rowskich oraz Gusowskich i
Miłków, rodziców mojej żony
- powiedział nam Krzysztof
Kowalkowski.
Opisywać je zaczął przed
czterema laty W 1998 roku
} dowiedział się, że w parafia
Rytel obchodzić będzie 100lecie istnienia. Postanowił
wówczas napisać jej krótką
historię, bowiem pierwszym
proboszczem i budowniczym
był brat jego dziadka, ks. An
toni Kowalkowski.

Monografia „Rytel w stu
lecie parafii" ukazała się
drukiem w październiku
1999 roku. Rok później K.
Kowalkowski wydał książkę
„Miłobądz, historia wsi i pa
rafii." Zgłębił dzieje parafii, z
której wywodzi się jego ród.
- Mój dziadek, Józef Ser
wacy Kowalkowski, w latach
1921-1936 był w Kręgu na
uczycielem i kierownikiem
szkoły - mówi Krzysztof Ko
walkowski. - W tej wsi uro
dził się mój ojciec Józef Ma
rian.
W monografii autor opi
suje położenie wsi i jej dzi
siejszy układ. Zagłębia się w
pradzieje, tłumaczy pocho
dzenie nazwy. Opisuje też
dzieje Kręgu pod panowa
niem krzyżackim, w czasach
Rzeczpospolitej, pod pru
skim zaborem i po odzyska
niu niepodległości, pod oku
pacją niemiecką, w latach
1945-1989. Są też informacje
o parku w Kręgu, a także

przyległych osadach: Grabo
wiec i Kręgski Młyn.
Jeden z rozdziałów doty
czy organizacji działających
we wsi. Opisano między in
nymi Towarzystwo Wojaków
i Powstańców, Kółko Rolni
cze, Koło Gospodyń Wiej
skich. Część książki poświę
cona jest historii parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, bractwom i sto
warzyszeniom kościelnym,
administratorom i probosz
czom. Krzysztof Kowalkow
ski przytacza ich biografie.
Przypomina
historię
szkoły istniejącej jeszcze
podczas zaborów, wymienia
nauczycieli a także znanych
mieszkańców wsi.
To pożyteczna monogra
fia, z której mogą czerpać
wiedzę nie tylko mieszkańcy
wsi, ale i regionaliści, pasjo
naci Kociewia. To jeszcze je
den przyczynek do historii
Pomorza.
Józef M. Ziółkowski

Most
lisewski
Będąc w Tczewie warto zo
baczyć most lisewski, który
do dziś zachwyca inżynie
rów. Powstał w latach 185157. Kosztował 10 min marek
i był najdłuższym w ówcze
snej Europie i jednym z naj
większych w świecie (837
metrów długości). Kamień
węgielny położył Fryderyk
Wilhelm IV. 12 października
1857 r. mostem przejechał
pierwszy pociąg z wagona
mi. W latach 1888-1890, w
odległości 30 metrów wybu
dowano drugi most - typowo
kolejowy. Wówczas pierwszy
przeznaczono tylko do ruchu
kołowego i pieszego, drugi
do kolejowego.

Fara
w Tczewie

Krzysztof Kowalkowski przegląda swoją najnowszą
książkę.
Fot. Józef Ziółkowski

REKLAMA

SERWIS BETON
Bagażniki
Cnajwię^'^rowerowe
wypór. _
NA DACH

NA PASY

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

Beton towarowy
Betony drogowe

transport 3 rowerów
3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto %

Kościół farny pw. Podwyższe
nia Krzyża Św. to najstarsza
budowla w mieście. Pocho
dzi z XIII w. Kościół kilka
krotnie ulegał pożarom, stąd
też większość wyposażenia
pochodzi z okresu baroku.
Bezcennym zabytkiem są od
kryte przed kilkoma laty w
jednej z kaplic gotyckie fre
ski ośmiu świętych niewiast.
Malowidła te, datowane na
XIV w, należą do najstar
szych zachowanych w Pol
sce. Są tym bardziej cenne,
że w sztuce sakralnej śre
dniowiecza kobiety były
przedstawiane rzadko.

Muzeum
Wisty
Placówka jest filią Central
nego Muzeum Morskiego w
Gdańsku, została otwarte w
1984 r. Jest jedynym w Pol
sce i trzecim w kolejności
powstania na świecie mu
zeum poświęconym rzece.
Prócz stałej ekspozycji, doty
czącej historii żeglugi na Wi
śle, muzeum prezentuje róż
norodne wystawy czasowe.
Muzeum mieści się przy ul.
30 Stycznia 4. Czynne jest
codzienne z wyjątkiem po
niedziałków w godzinach od
10 do 16, zaś w czwartki od
10 do 18.

Pompy do betonu

transport 1 roweru
3 lata gwarancji
na bagażniki
j
Norauto
_
/

piętek
28 czerwca 2002 r.

Transport betonu

Piaseczno

Kufry
dachowe

Kufer dachowy Bermude 315
wKr

• objętość 290 I
• tworzywo ABS
• uniwersalne
mocowanie

21800150/A/11 54

Przedsiębiorstwo Prywatne „EWA"

Radia - nowa oferta!

Odtwarzacz kasetowy DAEWOO ARK1010RC

RDS, autorevers, wyj. na wzmacniacz, equaliser, zdejm. panel, 4x40W

Odtwarzacz CD PIONEER 1400R/RB

RDS, CD-R/RW, wyj. na wzmacniacz, equaliser, zdejm. panel, 4x45W

ul. Kwiatowa 6
83-110 Tczew

Siedzisko
Junior m

Trójkąt
ostrzegawczy

Chłodziarka
elektryczna
Freddy 28 I.

Promocja!
Posezonowa
wyprzedaż węgla!

największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel, 769 47 00
OTWARTO: P0N S08: 9,00-20,30, NliDJf,10,00

10146943/C/884

Węgiel niesort w cenie: 320,00 zł/t
z transportem
Tel. 532-42-97

29800271/A/6

To jedno z najciekawszych
miejsc w okolicy Gniewa. Z
XIV w. pochodzi tutejszy ko
ściół pod wezwaniem Naj
świętszej Marii Panny. Pia
seczno rozsławiły pierwsze
na Pomorzu objawienia Mat
ki Bożej, notowane około
1380 r. Wówczas to uzdro
wiony został z paraliżu syn
smolarza podążającego do
Gniewa, iak głosi legenda,
podczas odpoczynku w lesie,
ukazała mu się Matka Bo
ska. Wieść o objawieniu i cu
downym uzdrowieniu roze
szła się błyskawicznie i do
Piaseczna zaczęły ściągać
rzesze pątników z całego Po
morza. Na podstawie ustnej
relacji smolarza nieznany
rzeźbiarz wykonał figurę
Matki Bożej.
Będąc w Piasecznie warto
zwiedzić także Muzeum Tra
dycji Polskiego Ruchu Ludo
wego. Znajduje się tam m.in.
tradycyjna chata kociewska.
Muzeum czynne jest od po
niedziałku do piątku w godz.
8-14. W soboty i niedziele
można się umawiać telefo
nicznie (tel. 535-14-29, 53539-09 lub 535-19-20).

piątek
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Ocypel. Pierwszy zjazd rodzinny Zachów

Przyjechali krewni
z całej Polski

czyński, z zawodu geodeta,
kuzyn Alicji i Małgorzaty,
mieszkający w Wejherowie.
Notatki prowadził do szko
ły średniej, uzupełniając je.
- Na zajeździe też zebrał
sporo adresów - mówi
Edward Gąszczyk, mąż Ali
cji- Cechą charaktery
styczną jest to, że wszyscy
do tej rodzinny ciągną dodaje Alicja.
Rodzina Żachów to wie
le małżeństw, różnorod
ność nazwisk, zawodów. Są
rolnicy,
przedsiębiorcy,
emeryci, pielęgniarki, na
uczycielki.
Wszyscy spotkali się
najpierw na mszy, którą
odprawił ks. Zygmunt
Słomski, pochodzący z
Wdy, a mieszkający w
Gdańsku. Przyjaciel rodzi
ny
Po mszy był czas na
"-*•» -a-W": - - . .. :
wspólne rozmowy i zabawy
w ośrodku Wojtek. Wszak
wielu znało się tylko z li
stów, telefonów. Rozpraco W czasie zjazdu wszyscy uczestnicy pozowali do wspólnego zdjęcia.
wywano poszczególne ga
łęzie drzewa genealogicz
nego.
odbędzie się kolejne spo w pelplińskiej cukrowni. W
Okruchy pamięci
tkanie.
czasie okupacji jego rodzi
Były też prezentacje po
- Liczymy, że będzie po nę Niemcy wywieźli do
szczególnych klanów - co nad 100 osób - powiedziała Kieleckiego. Tam urodziła
Wiele nazwisk
robią, czym się zajmują.
Małgorzata Zander. -Podo się Anna. Pracowali u go
i zawodów
Wszystkim się podobało bał się im ośrodek pana spodarzy. W 1945 r. wrócili
Drzewem genealogicz i podjęto rodzinną uchwa Wojtka Mazgaja i jego go do Rajków. Posłuchał jed
nym rodziny Zachów zain łę, że w pierwszą sobotę ścinność.
nak krewnej i przeprowa
Na stole przybywa zdjęć, dził się na Abisynię, dzi
teresował się Piotr Jur- czerwca przyszłego roku
wśród nich leży wycinek z siejsze Osiedle Staszica w
przedwojennego „Pielgrzy Tczewie, położone w mięM
ma", w którym napisano, że dzywalu wiślanym.
jeden z przodków rodziny
Z okruchów pamięci ja
zginął porażony piorunem. wi się obraz polskiej rodzi
Do dzisiaj zachował się ny. Córka Anna mówi, że
fragment tekstu.
więcej na jej temat mogliby
Na jednej fotografii wid powiedzieć nieżyjący już
Najmłodszą uczestniczką zjazdu była Justyna Orłowska
nieją resztki pieczątki z starsi bracia.
z
Gdańska.
nazwą Cegielnia Malinowo
W Osiedlu Staszica ro
w Tczewie. To materialne dzina Żachów osiadła na
okruchy pamięci. Do pracy stałe. Wywodzi się z niej bliskimi - mówi Anna Jusz
w cegielni dziadek Jan sześcioro dzieci: Feliks, Ed czyk.
Żach, mieszkający przy uli mund, Jadwiga, Stanisław,
O babci i mamie Małgo
cy Partyzantów, miał pod Zofia i najmłodsza Anna.
rzacie Stempa mówi się, że
górkę i z górki. Cegielnia
Na zjazd rodzinny do zajmowała się domem. By
istniała za nieczynnym wa Ocypla przyjechały Jadwi ła osobą postępową. Gdy
łem wiślanym przy ulicy ga, Zofia, Anna, ich i braci urodziła w 1941 roku, na
Czatkowskiej w Tczewie.
potomstwo.
wygnaniu, najmłodszą cór
kę,
miała 44 lata. Mimo
Trzeba
Ciepty i z zasadami
różnicy wieku, matka i cór
uporządkować
- Tata dużo nam czytał - ka miały dobry kontakt.
W czasie spontanicznej wspomina Anna Juszczyk. - Można było z mamą
rozmowy pada wiele na Z każdym dzieckiem prze porozmawiać nawet o chło
zwisk. Wszystko trzeba rabiał elementarz.
pakach - wspomina Anna
uporządkować. Najwięcej
W pamięci pozostało też, Juszczyk. - W domu two Jan Żach
mówi się o dziadku, który że był to człowiek stanow rzyła dobrą atmosferę. Na
na Pomorze przyjechał z czy, odpowiedzialny, z zasa mawiała mnie, abym ładnie tata pracował, ona stawała
Białostockiego w 1918 ro dami, ale i ciepły. Posiłki w i modnie się ubierała.
w kolejkach, aby kupić ma
ku. Ożenił się z Małgorzatą domu jadało się o określo
Podział ról w rodzinie teriały na budowę domu.
Stempa, pochodzącą z nych godzinach. Raz w ro był jasny. Mama to dom i
Józef M. Ziółkowski
Kursztyna. Ślub odbył się ku odbywał wędrówkę, od zarządzanie nim. Tata za
w Lignowach. Mieszkali w wiedzając swoją rodzinę.
Zdjęcia pochodzą z ro
rabiał na utrzymanie ro
Szprudowie, Kursztynie,
- Mimo że brakowało dziny i co miesiąc oddawał dzinnego albumu
Rajkowach. Był robotni pieniędzy na podróże, ma pieniądze. Kasą gospoda
Fot. repr. Józef Ziółkow
Anna Juszczyk i Zofia Jurczyńska z mamą Małgorzatą
kiem rolnym, pracował też ma kazała mu spotykać się rowała jednak mama. Gdy ski
Żach (w środku).

stole leżą
stare foto
grafie. Z
czarno-białej,
odklejonej od legitymacji,
spogląda starszy mężczy
zna. Przede mną siedzą
dwie jego wnuczki: Małgo
rzata Zander i Alicja Gąszczyk z Tczewa. W rękach
trzymają najnowsze zdję
cia z pierwszego rodzinne
go spotkania, na które do
Ocypla przyjechało kilka
dziesiąt osób.
- Przyjechali nasi krew
ni z Trójmiasta, Tczewa,
Torunia, Bydgoszczy, Świe
cia, Wejherowa - mówi Ali
cja Gąszczyk. - Odbył się
pierwszy zjazd rodzinny
Zachów.
Najstarszą jego uczest
niczką była 82-letnia Jani
na Żach z Tczewa, najstar
szy był 85-letni Julian Or
łowski, stoczniowiec z
Gdańska. Najmłodszą oso
bą w rodzinie jest jego 4miesięczna wnuczka Justy
na. Jej ojciec Tadeusz jest
inżynierem i projektantem
dróg i mostów. To on mię
dzy innymi projektował
rondo Jana Pawła II w
Tczewie.
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Zabawy i wycieczki

Lato w siodle
Proponujemy Naszym Czytel
nikom, aby podczas tegorocz
nych wakacji spróbowali
swych sił w jeździe konno. Z
tego typu oferty można sko
rzystać między innymi w Tu
rzu. Miejscowa stadnina pro
ponuje jazdę konną w środy i
piątki od godz. 15, w week
endy zaś można pojeździć już
od godz. 11. Godzina jazdy
kosztuje 25 zł. Istnieje rów
nież możliwość kupienia
czterogodzinnego karnetu w
cenie 80 zł. Szczegółowe in
formacje można uzyskać pod
numerem telefonu 536-74-18.

Gniew

Pelplin
APTEKA apteka Pod Lwem ul. Wy
bickiego 2 tel. 536-12-39
apteka Pod Orłem ul. Mestwina 1
tel.536-15-44
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Wy
bickiego 14, tel. 536-12-14 lub 999
POLICJA ul. Wybickiego 2a, tel. 53617-02
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ul.
Sambora,
tel. 536-19-98
Jdti
^JR2
[RZĘDY URZĄD Gminy i Miasta, pl.
" inwaldzki 4, tel. 536-12-61 pon.7.30-15.30

w,

Tczew

APTEKA
W Tczewie od 28.06 do 4.07 dyżur
nocny od godz. 20 pełni apteka
Pod brzozą, ul. Armii Krajowej 19e,
tel. 532-62-72
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
POLICA Komenda Powiatowa ul.
Kasprowicza 2, tel. 531-13-00; Ko
misariat Policji Suchostrzygi, ul.
Żwirki 50, tel.532-63-70;
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
531-12-29
STRAŻ POŻARNA ul. Lecha 11, tel.
531-35-46, 998
MIEJSKA ul. Piłsudskiego 1,
531-39-61
URZĘDY Urząd Miejski, ul. Piłsud
skiego 1, tel. 531-31-20;
Urząd Gminy, ul. Lecha 10,
tel. 531-36-57; Starostwo Powiato
we, ul. Dąbrowskiego 18, tel. 53130-60, tel./fax 531-29-26; Urząd
Skarbowy, ul. Gdańska tel. 531-2529; Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Rutkowskiego teł. 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. 53104-02
Jarosik Jacek, pomoc drogowa, ho
lowanie
Tczew, ul. Krasińskiego 4, teł. 531 15-55
Pomoc drogowa - 24 godziny
Tczew, teł. (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, teł. (058)
531-48-38 czynny codziennie 11-19.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Gniewie
pl. Grunwaldzki 17, tel. (058) 53525-62

(mm)

Rowerowe wycieczki to jedna z wielu
propozycji domów kultury na tegoroczne
Waka Cj e.

Fot. Andrzej Połomski

Dla naszych Czytelników pozostających podczas wa
kacji w swoich domach mamy kilka ciekawych propo
zycji na spędzenie lata:
•Dzisiaj w Wiejskim Domu Kultury w Opaleniu o
godz. 14 rozpocznie się dyskoteka dla dzieci i młodzie
ży. Jutro zaś o tej samej godzinie będzie można wyru
szyć na pieszą wędrówkę, a w niedzielę wziąć udział w
wycieczce rowerowej.
•Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki zaprasza ju
tro miłośników sportu na turniej otwarcia sezonu w
siatkówce plażowej. Początek rozgrywek o godz. 10 na
boiskach przy tczewskim basenie odkrytym. Rywaliza
cja odbędzie się w kategorii open. Zapisy przyjmowa
ne będą przed turniejem.
•Tczewskie Centrum Kultury zaprasza w najbliższą
niedzielę do udziału w letnim koncercie na Starówce.
Początek występów o godz. 16. W programie dużo do
brej muzyki, zabawy dla dzieci oraz wiele innych
atrakcji. W najbliższy wtorek w sali widowiskowej TCK
o godz. 11 odbędzie się projekcja filmu pt. „Harry Pot
ter". W czwartek zaś będzie można wziąć udział w za
bawie plenerowej na placu Hallera w Tczewie. Począ
tek imprezy o godz. 11.
•W programie ferii letnich z Gniewskim Domem Kul
tury w lipcu i sierpniu nie zabraknie gier i zabaw na
świeżym powietrzu dla dzieci. Zaplanowano je na po
niedziałki w godz.11-13. Wtorki naszym milusińskim
upłyną na basenie w Tczewie. Wyjazdy o godz. 9
sprzed siedziby Domu Kultury. Wycieczki rowerowe
zaplanowano w środy. Uczestnicy wyjeżdżać będą o
godz. 9. W przypadku niepogody w zamian za wyciecz
ki rowerowe zaplanowano zajęcia sekcji plastycznej
oraz projekcje filmów wideo.
•Już w sobotę, 6 lipca, mieszkańcy gminy Morzesz
czyn będą mieli okazję wyjechać na wycieczkę turystyczno-wypoczynkową do Krynicy Morskiej. Koszt
wycieczki -15 zł od osoby. Zapisy przyjmowane są w
Domu Kultury
(mm)

Na basen i korty
Letnia aura sprzyja kąpielom pod chmurką, dlatego proponujemy wybrać
się na odkryty basen w Tczewie. Popływać można codziennie od godz. 9
do 19. Bilety jednorazowe kosztują 7 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy dla
dzieci do lat 15). Osoba dorosła z jednym dzieckiem do lat 7 będzie mu
siała uiścić opłatę w wysokości 7 zł, a dla każdego następnego dziecka
do lat 7 obowiązuje bilet za 3 zł. Istnieje także możliwość zakupienia bi
letu na ostatnią godzinę w cenie 3 zł.
Polecamy ponadto naszym Czytelnikom skorzystać z kortów tenisowych
przy parku - cena 12 zł za godzinę oraz przy basenie - cena 10 zł za
godz., ulgowy 5 zł do godz. 16.

(mm)

W kinie Wista
Polecamy naszym Czytelnikom wybrać się do tczewskiego kina Wisła na
thriller pt. „Azyl" z Jodie Foster w roli głównej. Bogata rozwódka wpro
wadza się z 11-letnią córką do olbrzymiego, trzypiętrowego domu na
górnym Manhattanie. W budynku, oprócz ogromnej liczby pokoi, znajduje
się jedno nietypowe pomieszczenie - betonowy schron. Niebawem oka
zuje się, że miejsce to jest bardzo przydatne, kiedy do budynku włamuje
się trzech ponuro wyglądających mężczyzn. Początek projekcji dziś o
godz. 20.30. Bilety w cenie 10 zł (ulgowy) i 12 zł (normalny) do nabycia
w kasie przed seansem.

(oprać, mm)

"MifdlaTiiElF
Mamy dla naszych Czytelników podwójne zaproszenie na film pt. „Azyl".
Bilet czeka na tego, kto pierwszy zgłosi się do naszej redakcji,
mieszczącej się w Tczewie przy ul. Mickiewicza 17, z aktualnym
egzemplarzem „Dziennika Bałtyckiego". Projekcja filmu dzisiaj o godz.
20.30.

(mm)

eiinii

k? -

J1

piątek
28 czerwca 2002 r.
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Dziennik Tczewski

W TURZU

Wakacje z „Dziennikiem"

Pomorskie Centrum Informacji, usłu
gi, handel, produkcja, targi, przetar
gi, służba zdrowia, turystyka. Tele
fon: 94-34.
Dyżur telefoniczny od 24.05 do
30.06 pełni apteka Gniewska, ul.
Witosa, tel. 535-28-38
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
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i Skarby
z katedry

W Muzeum Diecezjalnym w
Pelplinie można podziwiać
wystawę „Skarby toruńskiej
katedry". Ekspozycja przygo
towana została dła uświetnie
nia 10. rocznicy diecezji to
ruńskiej. Na wystawie poka
zano dzieła sztuki, wyroby
rzemiosła artystycznego, ar
chiwalia, naczynia i sprzęty li
turgiczne a także przedmioty
związane z bractwami cecho
wymi. Można podziwiać cen
ny obraz „Zdjęcie z krzyża"
pochodzący z 1495 roku. Wy
stawa czynna jest do końca
września codziennie, oprócz
poniedziałku i niedzieli, w go
dzinach 11-16. W niedzielę
można ją zwiedzać od godz.
10 do 17.

(mm)

OGRÓD
JAK Z BAJKI
Polecamy wybrać się do
Wirt, gdzie znajduje się je
den z największych polskich,
ogrodów dendrologicznych.
Zajmuje on powierzchnię
33,61 ha, na której zgroma
dzono 230 gatunków drzew
i krzewów.
Ogród jest podzielony na
kwatery zajęte przez różne
gatunki drzew - cyprysiki,
choiny, żywotniki, jałowce,
sosny, jodły, świerki oraz niewystępujące u nas odmiany
dębów, osik, jesionów i
brzóz. Najstarszą spośród 39
kwater zajmują posadzone
w 1882 r. daglezje. W Wirtach rośnie blisko 100 od
mian roślin iglastych i 150
odmian roślin liściastych.
•Jak dojechać?
Wirty, miejscowość z gminie
Zblewo, położona jest na Po
jezierzu Kociewskim tuż przy
południowej granicy Borów
Tucholskich. Dojechać do
Wirt można trasą Starogard
Gd. - Radziejewo - Borzecho
wo. Kursuje autobus PKS ze
Starogardu Gd. Arboretum
Wirty znajduje się na terenie
Nadleśnictwa Kaliska w Le
śnictwie Lubichowo.
•Kiedy zwiedzać?
Arboretum czynne jest przez
cały rok, w godz.-14. Cena
biletu grupowego z prze
wodnikiem wynosi 1,50 zł
od osoby; bilet indywidualny
bez przewodnika kosztuje 1
zł.

(mm)

Klub

Prenumeratora
KONKURSY
TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Wyjedź na wakacje
z „Dziennikiem"
Znamy już pierwszych laureatów naszego wielkiego wakacyjne
go konkursu. Zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrał
Zbigniew Piasecki z Gdańska. Weekend na Kaszubach spędzi
Marta Gulczyńska z Gdańska. Natomiast dwa rowery otrzyma
od nas Andrzej Olszewski z Grabowskiej Huty. Laureatom gratu
lujemy i prosimy o kontakt z naszym Biurem Konkursów, od po
niedziałku pod nr. tel. (058) 30-03-175.
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon. W
dzisiejszej gazecie również go znajdziecie. Aby wygrać którąś ze
wspaniałych nagród, musicie przysłać nam dwa kupony. A jest o
co walczyć. Mamy dla Was jeszcze osiem wycieczek zagranicz
nych, osiem weekendów na Kaszubach oraz wczasy dla całej ro
dziny, a także 20 rowerów. Aby skorzystać z tych niezwykłych
nagród, musicie posiadać prenumeratę gazety - przynajmniej 3miesięczną. Losowania odbywają się co tydzień i w każdym
można brać udział. Wszelkie informacje na temat możliwości za
prenumerowania „Dziennika" uzyskacie pod naszym bezpłat
nym numer infolinii 0 800 1500 26.

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na week
end do Wdzydz Kiszew
skich? Odpowiedz na cztery
pytania i prześlij nam odpo
wiedzi na kartce pocztowej
do 8 dnia następnego mie
tel. (058) 686 13 13
siąca. Co tydzień publikujemy jedno pytanie, a co mie
siąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch osób w
hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto ma dłuższe wakacje - uczniowie czy stu
denci?

4ote

Weekend
w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na week
end będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta nasz
Prenumerator z rodziną, je
śli odpowie na cztery zadane przez nas w tym miesiącu pytania.
Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybierzemy tę, która z
osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 łat) w pensjonacie w Ja
strzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłow
ni, sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Jak nazywa się festiwal, który trwa
właśnie w Gdańsku? Na odpowiedzi czekamy do 7 lipca 2002 r.

HOTEL
LA SIESTA

•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 „Szczęśli
we karty" lub „Jastrzębia".

Nasi Partnerzy
Mała Karczma| CMtrum Terapii
koło Gniewa
teł. (058) 535 15 27

10%
T&K
tc ;£vsk,e
Z

kul!uuRv

Ritetun*
konsumpcję

Tczew
ul. Sobieskiego 21
teł. (058) 531 22 94

m
Tczew

ul. Kołłątaja 9
tel.(058)531 0464

50% Rab**" na bitety wstępu do DKf
30% Rabatu na pozostm imprezy

-Restauracja
Mocca

10%

tel.(058)777 56 63

FJobetuha konsumpcjęt
(bez alkoholu)

Z NAMI WARTO

Oferta dla prenumeratorów
Możecie Państwo otrzymać codziennie „Dziennik Bałtycki" bez
pośrednio do domu. W Tczewie prenumeratę można zamówić
pod nr. tel. 532-13-89 lub 0800-1500-26 oraz w redakcji przy ul.
Mickiewicza 17. Skontaktuje się z Państwem nasz przedstawi
ciel, który załatwi formalności związane z uruchomieniem do
stawy gazet.
Na terenie powiatu prenumeratę zamówić można u listonoszy.
Opłatę należy uiścić na poczcie lub u listonosza do 15 dnia każ
dego miesiąca poprzedzającego miesiąc prenumeraty. Zapew
niamy naszym prenumeratorom kupony na bezpłatne ogłosze
nia drobne, rabaty przy ogłoszeniach ramkowych, specjalne kon
kursy i gadżety. Stając się prenumeratorem „Dziennika" można
otrzymać bezpłatną skrzynkę na prasę, a Karta Prenumeratora
uprawnia Państwa do zniżek u naszych partnerów (m.in. w re
stauracjach, ośrodkach kultury, punktach usługowych).

(mam)

Hi
Neptun
ul. Długa 57
teł. 301-82-56

Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Był sobie chłopiec
Spider-Man

Francja (12)
dubbing
USA (15)
USA (12)

Epoka lodowcowa

USA (b.o.)

21.15 niedz.
10.30,12.45,15 12 zł
19 pt-niedz.
10 zł zbiorowy
21.15 pt.
17.15
12 złn 10 zł u

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Plotka
Monsunowe wesele
Krwawa niedziela
Fanatyk

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

15.10
16.50
18.55
20.50

12 zł n. 10 zł u.

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

On, ona i on
Impostor
Płotka
Piękny umysł

Włochy (15)
USA (15)
Francja (15)
USA (15)

15.15
17.15
19
20.40

12 złn. 10 zł u.

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

Wielki powrót
E.T.
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Blade - Wieany Łowca II
Cześć Tereska
40 dni i 40 nocy
Przepowiednia

USA (b.o.)
USA (b.o.)
USA (12)

10.30
12
14

12 złn. 10 zł u.

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

16.30
18.30
20
21.35

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

Gusta i guściki
Magnolia
Amores Perros

Warszawa
ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Spider-Man

USA (12)

John Q

21.15 sob.

12 zł

17
19
22.15

12 zł n. 10 zł u.

12 zł
10 zł zbiorowy

USA (15)

16,18.15
20.30
22,45 pt., sob.

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

USA (b.o.)
USA (12)
Francja (15)

13.30
12 złn 10 zł u
15,17.15,19.30 12 zł
21.45

Bałtyk
Epoka lodowcowa
ul. Bohaterów Mon Dzień Świra
te Cassino 30
Piękny umysł
tel.551-18-56

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

15.20
17,21.30
19

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

Yyyrek
Azyl

Polska (15)
USA (15)

18.45
20.30

12 zł n. 10 zł u.

12 złn. 10 zł u.

Rób swoje, ryzyko jest twoje

Polska (15)

17,19

10 zł

Kinoteatr
ul. Swarożyca 1

Blade - Wieany Łowca
Wojna Harta

USA (15)
USA (15)

17
1930

10 zł

Kosmos
ul. Młyńska 2

Kate i Leopold

USA (15)

10 zł

Wojna Harta

USA (15)

10 zł

MALBORK

Wicher
Kiub garnizonowy

Get Carter

USA (15)

17,19.15

12 zł

Showtime
Blade - Wieany Łowca

USA (15)
USA (15)

1530,20

12 zł

STAROGARD GD.
Sokół
ul. Sikorskiego 33
tel.272-69-33

Powiśle

Kariera Nikosia Dyzmy
Król Skorpion

Polska (15)
USA (15)

18

16
18

SUPERKINO KREWETKA

Lilo i Stich
Belfegor - upiór Luwru
Iris
Szkoła uczuć
Spider-Man

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

Czekając na wyrok
Epoka lodowcowa

USA (15)
USA (b.o.)

Dzień Świra
40 dni i 40 nocy
Azyl
E.T.
Gwiezdne wojny
Atak klonów

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

po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł
S ulgowe -10 zł
K studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł

MULTIKINO

8 zł

Lilo i Stich
Szkoła uczuć

USA (b.o.)
USA (15)

Tylko jeden

USA (15)

40 dni i 40 nocy

USA (15}

Azyl
Blade-Wieczny Łowca
Dzień Świra

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

Epoka lodowcowa

USA (b.o.)

Gosford Park

USA (15)

Gwiezdne wojny
Atak klonów
Impostor
Przepowiednia

USA (12) napisy
dubbing
USA (15)
USA (15)

Spider-Man

USA (12)

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

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

14,16,18.15 pt., 12.10,14.10,16.10 sob., niedz.
v
17.35,19.50,22.20 pt.
17.50,20.20,22.40 sob., niedz.
15.20,17.50, 20,22.05 pt., 0.10 pt., sob.
14.40,16.45,18.50,21.05 sob., niedz.,
12.30,14.45,17.15,20.15 pt.
10,18.15,20.35 sob, niedz.
13 pt., 15.20 sob., niedz.
15.05 pt., 15 sob., niedz.
14.30,16.40,18.45,20.50 pt., 23 pt., sob.
11,13.15,18.30,20.50 sob., niedz.
11,13.05,15,17,19,21.05 pt.
10.30,12.25,14.25,16.15,18.10,20.15 sob., niedz.
15.35,18.35,21.30 pt., 16.05,22 sob.
16.05,19.15 niedz.
22.35 pt., 15.05 sob, niedz.
10,19.30 pt, 13.05,19 sob, niedz.
13.15 pt, 20.05 sob, 22.15 niedz.
10.45,15.50,18.30,21 pt.
9.45,17.35 sob, niedz.
10.15,11.15,12.50,13.45,15.30,16.30,18.05
19.05, 21.50 pt.-niedz, 20.35 pt.
20.40 sob, niedz, 23.15 pt, sob.
11.45
Kopia z dubbingiem:
12.15 pt, 12 sob, niedz.
10.30 pt, 10.45 sob, niedz.

M normalny do godz. 17 -14 zł
M normalny po godz. 17 -14 zł
^ bilety week. do godz. 17 -14 zł
& bilety week. po godz. 17 -17 zł
M dziecięcy -10 zł

81 szkolny pon.-czw. -12 zł
8 poranki sob, niedz.- 8 zł
M studencki pn.-czw. -12 zł
^grupowe -10-14 zł

SILVER SCREE

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

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

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

% do godz. 12 pon.-czw.-14 zł
S w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
91 po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
S do godz. 12 piątek -16 zł
Upo godz. 12 piątek -19 zł

15.50,18,20.15
14.15,16.40,19.15
13.30,15.30
9,10,11.30,1230,14,15,16.30,17.30,19,20
21.30,22.30
13.20,18.45,21.15
11.15,17.25,19.30,21.40
21.20
11.20,22.15
9.15,18.20
13.45,22.20
16.15,19.45,21.45
10.30,15.45
9.45 12.45
9.50,12,13.50,15.50,17.45, 20.30
930,11.50

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

LĘBORK
Fregata
tel. 863-31-74

Harry Potter
i kamień filozoficzny
Genialny klan

USA (b.o.)

17.30

USA (15)

20

10 zł

ASTARNIA
Żeglarz
tel.675-21-48

Tytus, Romek i A'Tomek

Polska (b.o.)

Na własną rękę
K- Pax

USA (15)
USA (15)

Władca Pierścieni

USA (12)

Showtime
Helikopter w ogniu

USA (15)
USA (15)

14 pt., 15 sob. 10 zł
13 niedz.
16 pt.
18 pt., 20 sob.
22.15 niedz.
20 pt., 17,22 sob.
15 niedz.
18 niedz.
20 niedz.

TEATR

•Jeżeli masz od 18 do 25 lat i nie masz co robić, szukasz brat
niej duszy, przyjaciela lub po prostu kogoś, komu można się wy
żalić albo z kim można porozmawiać, napisz do mnie. Nie za
wiodę cię. Czekam na list właśnie od ciebie, więc nie zwlekaj,
moja skrzynka jest wciąż „głodna", napisz. Kinia.
sygn. 1291
•
Niezależność, wdzięk i młodzieńcza witałność po
pięćdziesiątce - to moje walory, a dla Ciebie szansa na dobre,
kobiece towarzystwo i sposób na nudę.
sygn. 1292
•
Robert, lat 30, szczupty brunet, pozna miłą panią, spokojną,
pogodną i namiętną dziewczynę do lat 30 (może mieć dzieci) w
celu matrymonialnym. Odpowiem na każdy list, mile widziane
foto.
sygn. 1293
•
Jestem 23-letnim kawalerem bardzo samotnym, wysokim i w
miarę przystojnym. Cenię szczerość, poczucie humoru, troskli
wość i wierność. Jeśli jesteś samotną 22-24-letnią dziewczyną
poważnie myślącą o życiu i partnerstwie, z Wejherowa lub oko
lic, proszę napisz. Nie pożałujesz. Będę czekał na list. Numer te
lefonu i zdjęcie ułatwi kontakt.
sygn. 1294
•
Wysportowany, podobno przystojny (30/184/90) Wodnik, ka
waler bez zobowiązań i nałogów, inteligentny, wykszt. średnie.
Mieszkam w Gdańsku. Romantyk z temperamentem. Poszukuję
prawdziwej miłości i uczucia. Jeśli masz nie więcej niż 40 lat, je
steś szczupła i bez zobowiązań, pragniesz stworzyć trwały zwią
zek oparty na miłości, to napisz. Darek.
sygn. 1295
•
Wdowa, 54/155/60, spokojna, wrażliwa, uczciwa, wykszt.
średnie, pracująca, bez zobowiązań. Poznam pana ceniącego
spokój, uczciwość, uczucie, odpowiedzialnego, zadbanego, bez
nałogu alkoholowego, pracującego, z mieszkaniem, w odpo
wiednim wieku. Panowie szukający przygód łub z ZK wykluczęni. Proszę o poważne oferty.
sygn. 1296
•Jestem 28-letnią, spokojną, z poczuciem humoru, atrakcyjną
dziewczyną ze średnim wykszt., o wszechstronnych zaintereso
waniach. Cenię wierność i uczciwość. Nie znoszę kłamstwa i pi
jaństwa. Nie mam nałogów. Wychowuję synka. Czuję się bardzo
samotna. Szukam pana, który chce założyć rodzinę, opartą na
szacunku, zaufaniu i miłości, zaradnego, niezależnego finanso
wo, do 37 lat. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 1297
•Mam 36 lat, wyższe wykszt. i 11-letniego syna. Jestem weso
ła, lubię podróże, spacery, krzyżówki. Szukam przyjaciela do łat
40, bez nałogów, z minimum średnim wykszt.
sygn. 1299
•
Jestem 51-letnią, wolną, wykształconą kobietą. Pracuję zawo
dowo. Jestem domatorką, co nie znaczy, że nie lubię dobrej za
bawy. Szukam przyjaciela do lat 55, z minimum średnim wy
kszt., tolerancyjnego, bez nałogów, któremu również dokucza
samotność.
sygn. 1300
•Pan, lat 54,175 cm, przystojny, zadbany, elegancki, lubiący
spacery brzegiem morza, posiadający własne M, finansowo nie-^^J
zależny. Szukam kobiety uczciwej, wiernej, pragnącej trwałego
związku, w wieku 40-50 lat.
sygn. 1301

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, teł. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Belfegor - upiór Luwru
Szkoła uczuć
Lilo i Stich
Spider-Man

serwis informacji lokalnych

Razem łatwiej

13.30,17 pt.-niedz., 22.15 sob., niedz.
10.45,21,23.15
22.30 pt., 18 sob., niedz.
10.45,13,15.15,17.30,19.45,22
10.30,12,13,14.30,15.30,17,18,19.30, 20.30
22,23 pt.-niedz., 9.30 sob., niedz.
18,20.15 pt., 20 sob., niedz.
11.30,13.30,15.30,17.30,19.30,21.30 pt.-niedz.
9.30 sob., niedz.
11,13,15,17,19,21,23
13,15,17 pt.-niedz„ 21.15 sob., niedz.
15.30, 22
11
11
14,19

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

www.naszemiasto.pl

SERCA DWA

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina

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

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Klubowe
ul, Sikorskiego 33
teł. 272-69-33

Kino i teatr

fWH Dziennąc

piątek
28 czerwca 2002 r.

Cena

Gdzie

Gdańsk

Wyznania łgarza

18 pt.-niedz.

15-30 zł

Teatr Malarnia
tel. 301-13-28

Gdańsk

Solo

20 pt, sob.

15-30 zł

Scena pod sceną
tel.301-13-28

Gdańsk

Hapy End

21 pt.-niedz.

15-30 zł

Stocznia Gdańska
tel. 301-13-28

Sopot

Monologi waginy

20.15 pt.-niedz.

15-30 zł

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

Gdańsk

Norma

18 sob.

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

•Jestem wdową, mam 55 lat, jestem średniego wzrostu, bez
zobowiązań. Lubię zwierzęta i przyrodę. Poznam kulturalnego
pana bez nałogów, samotnego wdowca do 65 lat, uczciwego, z
okolic Gdańska. Ryba.
sygn. 1302
•
Młody, 20-letni brunet lubiący spacery we dwoje, kino, intere
sujący się przyrodą, własne M i samochód. Poznam dziewczynę
w wieku 18-26 lat. Przebywam w ZK.
sygn. 1303
•
Prawie wolny, 55/176/75, wykszt. średnie, o miłej prezencji,
pozna miłą, serdeczną panią w wieku 40-60 lat, pragnącą ser
decznej przyjaźni, delikatności, namiętności. Która pragnie być
kochana, szanowana i doceniana.Telefon przyspieszy kontakt.
sygn. 1304

JesiTjeśtessamo^
•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
Baftycki", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

wybrzeza

1

IJ

Wierzyca górą

Dwa złote medale
S

Piłkarze Wierzycy Pelplin

Starogardzka sekcja kick boxingu jest prawdziwym kolekcjonerem medali.
Fot. Tomasz Rogalski

Przegrał tę walkę i osta
tecznie zdobył brązowy me
dal. Mistrzostwa nie okaza
ły się udane dla Marcina
Skierki, który walczył w
wadze do 63 kg. W pierw
szej rundzie zdecydowanie
przeważał. W drugiej doszło
do kontrowersyjnej sytu
acji. Marcin kopnął prze
ciwnika, ten się położył na
macie. Sędziowie uznali, że
starogardzki zawodnik kop
nął przeciwnika poniżej pa
sa i go zdyskwalifikowali.
Tak więc czasami trochę
aktorstwa się przydaje.

Cieszę się
Tomasz Janowicz
trener OSiR Probe
- Jestem bardzo zadowolony z występu
moich zawodników. Do tej pory przywoziliśmy z mistrzostw seniorów jedno złoFot. T.Rogaiski
f Wojtka Szczerbińskiego, a teraz, gdy
pojawiła się u nas Iwona Guzowska, ma
my dwa złote medale. Bardzo dobrze spisał się Marek Miozga, daleko mógł zajść również Marcin Skierka, gdyby nie
jedna kontrowersyjna sytuacja. Do tej pory przywoziliśmy
wiele medali z mistrzostw grup młodzieżowych, teraz praca,
którą wykonaliśmy, przynosi efekt także w walkach seniorskich.
K

Fot. Andrzej Sarnowski

PIŁKA NOŻNA. Dobiegły końca rozgrywki I edycji

Jfjjp M

0

(WŁA)

Powiatowej Ligi Piłki Nożnej rocznik 1988 i młodsi.
Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami,
triumfowała pelplińska Wierzyca, która już na ko
lejkę przed końcem mogła świętować sukces.
Prawdopodobnie dlatego do ostatniego meczu z
Centrum trener piłkarzy Grzegorz Watkowski, wy
stawił inny niż dotychczas skład. Po pierwszej poło
wie był remis 2:2. Później jednak zawodnicy Wie
rzycy zdobywali kolejne gole, które dały im końco
we zwycięstwo 6:2.
Bardzo zacięty przebieg miał mecz Orliki Lignowy Wisła Walichnowy. Już po pierwszych pięciu minu
tach gospodarze prowadzili 2:0. Młodzi walichnowianie „obudzili się" dopiero na wieść, że na mecz
przyjechał znany tre
ner Wisły, Stanisław
Wyniki
Mikołajczyk w po
Iskra Rajkowy - Huragan Rudno
szukiwaniu uzdol
4:2, Wierzyca Pelplin - Centrum
nionych piłkarzy. Na
Pelplin 6:2 (2:2), Orliki Lignowy
efekty nie trzeba by
- Wisła Walichnowy 2:1 (2:0).
ło długo czekać.
Mocno zmobilizowa
ni wiślacy strzelili
Tabela
kontaktową bramkę
(z rzutu karnego) i
1. WieńcaNpffo
28
MT-1
kilkakrotnie byli bli
2. Start Kulice
25
44:18
3.
iskra
Rajkowy
14
scy wyrównania.
Ostatecznie mecz za 4. Wista Walichnowy 12 30:38
5. Orliki lignowy
12 Me
kończył się zwycię
6. Huragan Rudno
9
35:54
stwem gospodarzy
7.<
2557
2:1.

Druga edycja Powia
towej Ligi ruszy najprawdopodobniej jesienią, wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest koncepcja, aby
rywalizowano w dwóch rocznikach, czyli reprezen
tacje gimnazjów i podstawówek.
(jovi)

Strzelcy

Dąbrówka, gmina Starogard. Po dwóch latach starań

Mają nowe boisko

1. Dariusz Filc (Start) -17 bramek; 2. Michał Tobiański (Or
liki) -16; 3-5. Przemysław Jaszewski (Wierzyca), Patryk
Zieliński (Iskra), Paweł Klepinowski (Huragan) po 13; 6-7.
Łukasz Czarnecki (Start) i Bartłomiej Kaczeniewski (Wisła)
po 11; 8. Łukasz Kamiński (Huragan) -10; 9. Jędrzej Chyła
(Wierzyca) - 9; 10. Łukasz Lasota (Wisła)

P

dwóch latach sta
rań i pracy spow łecznej wielu lu
dzi, we wsi Dąbrówka od
dano do użytku pełnowy
miarowe boisko piłkarskie.
- Mamy we wsi Klub
Sportowy Dąbrowiak i to z
myślą o jego członkach po
wstał obiekt - stwierdził
Wacław Wika, radny z Dą
brówki. - Mamy nadzieję,
że korzystać będą z niego
oczywiście również pozo
stali mieszkańcy. Oprócz
boiska do piłki nożnej, jest
tam też miejsce do gry w
siatkówkę oraz plac, gdzie
można rozpalić ognisko.
Chcemy, aby w miejscu tym
spotykały się całe rodziny
W prace przy powstaniu
obiektu zaangażowani byli
rolnicy i młodzież. Prawie
wszystko wykonane zosta
ło społecznie.
Uroczystego otwarcia
dokonali Edmund Stacho
wicz, poseł ziemi kociewskiej, Stanisław Połom,
wójt gminy Starogard oraz
Stanisław Delewski, sołtys
wsi. Pierwsi dwaj z wymie
nionych honorowo rozpo
częli też mecz pomiędzy
oldboyami a juniorami z
Dąbrówki. Pojedynek stał
na przyzwoitym poziomie i

piątek
liątek
28 czerwca 2002

W SKRÓCIE

Kick boxing

ukcesem zakoń
czyli udział w mi
strzostwach Polski
w formule light
concact kickbokserzy OSiR Probe Starogard.
Wrócili z mistrzostw z dwo
ma złotymi i jednym brązo
wym medalem.
W wadze do 60 kg rywa
lizowała Iwona Guzowska.
Od trzech lat walczyła w
boksie zawodowym, z kick
boxingem nie miała kon
taktu. Powrót wypadł oka
zale. Wygrała trzy walki, w
finale pokonując jednogło
śnie na punkty Monikę Flo
rek, aktualną wicemistrzynię świata. W kategorii wa
gowej plus 94 kg mieliśmy
dwóch naszych reprezen
tantów. Jakub Wiśniewski w
pierwszej walce spotkał się
z Robertem Pupinem z
Wrocławia, mistrzem świa
ta juniorów sprzed dwóch
i^lat. Młody starogardzianin
"przegrał tę walkę, a Pupin
dotarł aż do finału, gdzie
spotkał się z drugim repre
zentantem OSiR Probe Sta
rogard, Wojciechem Szczerbińskim. Nasz multimedalista wygrał zdecydowanie,
Pupin nie wyszedł do dru
giej rundy walki. W wadze
do 84 kg walczył Marek
Miozga, spisywał się świet
nie. Niestety, w półfinale
spotkał się z Waldemarem
Połońskim, mistrzem świta.

Dziennik
hrckin

Wierzyca Pelplin
-
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Tomasz Libiszewski, Karol Tucholski, Jakub Sarzyński, Se
bastian Pejkowski, Przemysław Jaszewski, Rafał Ćwikliń
ski, Bartosz Laskowski, Robert Piernicki, Paweł Zieliński,
Jakub Wanicki, Rafał Klozyk, Michał Litwiński, Krystian
Freda, Mateusz Szulc, Paweł Meske, Krystian Haza, Maciej
Meller, Dawid Frost, Łukasz Pawelec
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Grzegorz Watkowski

Słs, •

Centrum Pelplin

- Myślałem, że tego typu roz
grywki traktuje się jako zaba
wę, tymczasem niektóre druży
ny potraktowały je poważnie.
Mam na myśli tych, którzy do
Fot. A.Polomski
gry wystawiali chłopców star
szych niż to ujęto w regulami
nie. Była to jednak bardzo atrakcyjna forma spędze
nia czasu przez chłopców (tygodniowo rywalizowało
około 140 osób). Wygraliśmy tę ligę, bo byliśmy bar
dziej zgrani i trochę przewyższaliśmy rywali pod
względem fizycznym.

,

Hk+c

*

••••

W&i

W pierwszym meczu na nowym boisku w Dąbrówce pomiędzy oldboyami a juniora
mi z tej miejscowości padł remis 3:3.
Fot. Tomasz Rogalski
zakończył się remisem 3:3.
Po zmaganiach sportowych
mieszkańców dopingują
cych piłkarzy zaproszono
na ognisko.
Władze klubu zamierza
ją rozbudowywać obiekt.

Byliśmy bardziej zgrani

Jeżeli tylko finanse na to
pozwolą, powstanie zada
szenie trybuny. Planuje się
też wybudowanie szatni z
zapleczem sanitarnym.
- W najbliższej przy
szłości chcielibyśmy zor-

ganizować pierwsze tur
nieje piłkarskie. Zależy
nam, aby boisko cały czas
tętniło życiem - dodał Wa
cław Wika.
(toro)

Na turniej do Opalenia

PIŁKA NOŻNA. Na boisku w Opaleniu jutro o

godzinie 11 zostanie rozegrany turniej o puchar
dyrektora firmy Optiroc chłopców rocznika 1987 i
młodszych. W rywalizacji wezmą udział cztery
drużyny: Mewa Gniew, Wisła Walichnowy, Pogoń
Smętowo i Centrum Pelplin.
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Rozmaitość
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Dziennik Tczewski

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

POMORSKA WYŻSZA SZKOLĄ men ,r».
POLITYKI SPOŁECZNE I GOSPODARCZEJ

Starogard Gdański, ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich4
Rekrutacja: te.1. 56-300-90
www.pwspsig.edu.pl

Prowadzi nabór na 3-letnie studia zawodowe w specjalności:

Polityka socjalno - samorządowa
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem <

oraz studia podyplomowe dwusemestralne:

Integracja europejska - obszary wiejskie
Nowoczesna szkoła - metody aktywizujące

j

\
\

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

r#ii
i

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA WYJAZD
DO CHORWACJI W DNIACH 19-30 LIPCA 2002 r.

Julia Witkowska z Gnie
wa, ur. 14.06.2002 r.,
godz. 9.45, 3200 g, 54
cm, Szpital Powiatowy w
Tczewie

SAM WYBIERASZ CENĘ!
ZADZWOŃ TERAZ!

052/397-11-09 lub 052/397-45-12
22800243/A/1416

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
teiyfax (0-58) 77-33-551, 683-22-70
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel./fax (0-58) 777-18-80
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, telifax (0-55) 247-93-35
www.makro-bud.com.pl

BMLIX

Aniela Wiktoria Grzesiak
z Tczewa, ur. 17.06.2002
r., godz. 14.20, 2800 g, 55
cm, Szpital Powiatowy w
Tczewie

Maja Radtke z Gogolewa,
ur. 17.06.2002 r., godz.
11.45, 3000 g, 52 cm,
Szpital Powiatowy w
TCZewie

Fot. Andrzej Połomski

REKLAMA

BLACHODACHÓWKI

od 15,49 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zt/mJ

isstgyy:; DACHÓWKA CEMENTOWA

od 24,72 zł/m2

Wszystkiego naj... naj...
„Cudownie jest, gdy mąż i żona rozwijają się razem i czują, że
znowu zakochują się w sobie." (Paul Tournier)
Ewie i Zbigniewowi Drozdom z Tczewa składamy bukiet koloro
wych i najserdeczniejszych życzeń oraz gratulacji z okazji 25-lecia
małżeństwa. Miłość niech trwa wiecznie. Dbajcie o nią i nigdy nie
przestawajcie wierzyć, że jest najważniejsza!

BOUX SYSTEMY OCIEPLEŃ

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE J ORYNNOWANIE
|
ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne
|

P

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O RÓWNOWARTOŚCI DO 30 000 EURO

Gmina Miejska w Tczewie
reprezentowana przez Zarząd Miasta
z siedzibą w Tczewie,
pl. Piłsudskiego 1, tel. (0-58) 531-26-05
ogłasza przetarg nieograniczony na
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- życzą dzieci, mama oraz rodzeństwo z rodzinami

REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O RÓWNOWARTOŚCI DO 30 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O RÓWNOWARTOŚCI DO 30 000 EURO

Gmina Miejska w Tczewie
reprezentowana przez Zarząd Miasta
z siedzibą w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1,
tel. (0-58) 531-26-05

Gmina Miejska w Tczewie reprezentowana
przez Zarząd Miasta
z siedzibą w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1,
tel. (0-58) 531-26-05
ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie
„Remontu instalacji centralnego ogrzewania
w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie
przy ul. Gdańskiej 2"
Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji: do 10 sierpnia 2002 r.
Warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu można odebrać w siedzibie Za
rządu Miasta - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Tczew, pl. Piłsudskiego 1,
pok. 16-17 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 15 zł.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest p. Krzysztof Szlagowski - Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM w Tczewie, pok. 16-17, tel./fax 531-26-05.
Zamkniętą kopertę oznaczoną nazwą zadania: „Oferta w sprawie przetargu nie
ograniczonego na remont instalacji centralnego ogrzewania w Sportowej Szko
le Podstawowej Nr 2 w Tczewie. Nie otwierać przed dniem 11.07.2002 r., godz.
10.00" należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.
Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2002 r. o godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2002 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Tczewie, plac Piłsudskiego 1 (sala nr 8).
Przy wyborze oferty będą stosowane obowiązkowe preferencje krajowe.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 oraz spełniają warunki okre
ślone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, a także udowodnią
to stosownymi dokumentami.
2) Ujmą w swojej ofercie wszystkie wymagania podane w warunkach i kryteriach
uczestnictwa w postępowaniu.
W postępowaniu nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się również możliwości złożenia ofert częściowych.

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji: 26 sierpnia 2002 r.
Warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu można odebrać w sie
dzibie Zarządu Miasta - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Tczew,
pl. Piłsudskiego 1, pok. 16-17 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 15 zł.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest p. Krzysztof Szlagowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM w Tczewie, pok. 1617, tel./fax 531-26-05.
Zamkniętą kopertę oznaczoną nazwą zadania: „Oferta w sprawie
przetargu nieograniczonego na wykonanie boiska do siatkówki
w Gimnazjum Nr 2 w Tczewie. Nie otwierać przed dniem 22.07.2002 r.,
godz. 11.00" należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.
Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2002 r. o godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2002 r. o godz. 11.00 w Urzędzie
Miejskim w Tczewie, plac Piłsudskiego 1 (sala nr 20).
Przy wyborze oferty będą stosowane obowiązkowe preferencje krajowe.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%

ZATRUDNIĘ
AKWIZYTORÓW, przedstawicieli
handlowych do sprzedaży bezpo
średniej poszukuje polsko- niemiec
ka firma, 0049-55-03-999-657,
0504/196-230
ATRAKCYJNE panie, 0609/66-7144
CHAŁUPNIKÓW, 042/657-73-67
CHAŁUPNIKÓW, 089/646-54-24
CHAŁUPNIKÓW, montaż wyrobów,
0504/756-835
CHAŁUPNIKÓW: kilka ofert pracy, stała
umowa, zbyt, znaczki 6,- informacja li
stowna bezpłatna. „Hast", Stoczniow
ców 5/15,84-232 Rumia

FRYZJERKI na pen

KONSULTATKI Oriflame, ciekawy
program, ekstra prezenty, 683-9549
ABSOLWENTÓW, zaocznych na stale,
możliwość przeszkolenia, fizyczna,
umysłowa. 664-07-97
ODSTĄPIĘ pracę w Anglii, tel. 052/34520-78
PRACA w Holandii, wymagany niemecki paszport, dobre warunki, (067)26303-22, (0606)66-98-03
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
RZETELNYM dodatkową, domową pra
cę, 890 miesięcznie- umowa, 0609/1396-41
ZBIÓR jagód,
0692/735-833

Szwecja,

legalnie,

SZUKAM PRACY
"

29800298/A/6

KIEROWCA z samochodem dostaw
czym podejmie pracę, 683-08-78

DOŚWIADCZONY kucharz podejmie
pracę stalą, (058)683-90-47

BAGAŻNIK samochodowy, zamykany,
tanio, tel. 052/397-15-38

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

983-335

KSIĘGOWA własny komputer popro
wadzi w domu KPiR, ZUS, VAT, ryczałt
małych firm w Pruszczu Gd., (0603)2943-35

DWÓCH emerytów, doświadczenie
w ochronie mienia, podejmie się ochro
ny posesji, inne, 0600-571-236

BAGAŻNIK smochodowy, zamykany,
tanio, tel. 052/397-15-38

cja, 1.500 zł, (058)677-38-01

GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie
mieckiego, poszukuje pracy w hotelu lub
prywatnie, 058/672-49-35
HYDRAULIK, konserwator, rencistaróżne uprawnienia, uczciwy, (058)67272-48
KIEROWCA- uczciwy, dyspozycyjny,
świadectwo kwalifikacji, uprawnienia do
przewozu osób, 0604-968-094
KIEROWCA 43- letni, świadectwo kwali
fikacji, kat. BC, doświadczenie krajowe,
dyspozycyjny, uczciwy, (058)672-44-78
KIEROWCA B, C, E, praktyak, dyspozy
cyjny, konserwator, elektryk SEP, książaeczka zdrowia, grupa NPS, dozór
mienia, (058)561-32-54
KIEROWCA doświadczony, handlowiec,
40- letni, świadectwo kwalifikacji, inne
propozycje, (058)677-09-26
KIEROWCA handlowiec, doświadcze
nie, byty agent ds. sprzedaży, komputer,
urządz. biurowe, prawo jazdy B, C,
(0505)08-57-09
KIEROWCA kat. B, obywatelstwo pol

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

HANDLOWCÓW, magazynierów", obsłu
ga biura. Stała, sezon. 623-54-59

DYWAN 1,8/3,8 m, stan idealny, prze
waga bordo, wzór tradycyjny, 90 zł,
(058)562-35-50

rach, 0691-645-275

EKSPEDIENTKA, lat 21, średnia szkota
handlowa, podejmie pracę sezonową,
683-91-67

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

sko- niemieckie, doświadczenie na busach, (058)678-00-14
KIEROWCA kat. BCE, praktyka na ti

KUCHARZ- kelner, 27- letni, poszukuje
stałej pracy, nie tylko w zawodzie,
(058)572-11-89
LICEALIŚCI (dwie osoby), pełnoletni,
szukają pracy na lipiec, (058)672-00-43
MALARZ, cekoluje, tapetuje, (058)67805-40 prosić Arka, 0505-719-658
MALARZ, szpachlarz, tapeciarz, 0504525-903
MALARZ- cekolowanie, malowanie, ta
petowanie, rencista solidny, pracowity,
duże doświadczenie, (058)532-65-52
17.00-21.00
MURARZ, tynkarz, posadzkarz, solidny,
0501-581-928
OPERATOR wózków widłowych, 28-letni, podejmie pracę w magazynie lub hur
towni, 683-91-67
PRAWNIK, doświadczony, dyspozycyj
ny, podejmie każda pracę, (0692)69-3649

MAŁŻEŃSTWO poszukuje 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 '
PILNIE poszukuję pracy chałupniczej,
posiadam własną maszynę do szyca,
Ciechocin, tel. 0502/675-034
RENCISTA, kierowca doświadczony,
handlowiec, 42- letni, świadectwo kwali
fikacji, inne propozycje, (058)677-09-26

25 lat, kucharz, 10-letnia praktyka, praca
sezonowa od lipca do września, stołów
ka, bar, (0692)66-18-68, (0504)51-2012

FIAT 125p, po przeglądzie, stan dobry,
100 zł, (058)678-20-90
FIAT 126p, 1978,250 zł, stan dobry, ak
tualne badania techniczne, (058)77811-06

FORD Fiesta 1.0 benzyna, 1985, stan
FORD Sierra kombi, hak, obca rejestra
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.,
6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia
na na samochód osobowy np. VW,
(058)324-44-67 po 19.00

FIAT 126p, 1990/91,1600 zl, stan bdb,
aktualne badania techniczne, (058)778-

JECZ wywrotka, 8 - tonowa i HL - wy

36-47

nia, tel. 052/397-65-86

FIAT 126p, 600, 83 r„ siedzenia lotni
cze, R, błotnikido naprawy, 20 tys. km,
800 zł, (0604)86-16-00, (0609)75-59-60

bardzo dobry, cena 155 zł, tel. 052/39752-72

wrotka 10 - tonowa, cena do uzgodnie
KOŁA (komplet) do Renault Clio, stan

WYKSZTAŁCENIE techniczne (od bu
dowlanego po samochodowe), 26- letni,
prawo jazdy, uregulowane wojsko. Wej
herowo, 0504-471-861

FIAT 126p, 86 r„ malowanie 93 r„ czer
wony, stan db, zawieszenie, silnik
i skrzynia po remoncie, 1800 zt,
(0501)05-42-30

135/13, stan dobry, 35 zł, (058)672-50-

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem u siebie
w domu, (058)562-66-15

FIAT 126p, czerwony, stan db, 1800 zł,
(0501)05-42-30

5000 zł, ciemnozielony, stan db, (0503)

FIAT Tempra, 1.6 benzyna, 1991 rok,
wiśnia-metalik, 1-wszy lakier, bez oznak

RENCISTA, 28- letni, pilnie szuka pracy,
0503-953-368
WAGA elektroniczna, seria AP-EX i MX,
udźwig do 15 kg, na gwarancji,
(0502)27-00-48

CINGUECENTO, XI11992 r„ turkusowy,
bogate wyposażenie, tel. 052/397-94-19

SPRZEDAM
ALFA Roemo 156, poj. 1.8, ospojlerowna, czerwona, 1998 r„ 54.000 km, cena
35.500 zł. tel. 0602/577-551

KOŁO samochodowe o wymiarach
16

MERCEDES „beczka", benz./gaz., 80 r„
95-38-90
MOTOR MZ TS 150, 1982 r„ stan do
bry, zarejestrowany, cena 600 zl, tel.
0505/986-121

rdzy, bardzo zadbany, stan techniczny
bdb, WS, sprowadzony z Niemiec, zare
jestrowany, cena 7.800 zł, 058/588-04-

OPEL Commodore, 84 r„ 1000 zł,

79 wieczorem, 0609/209-806.

(0601)83-19-52

FIAT Uno 1.4, 1995, garażowany, gra
natowy, (058)673-92-98

gląd, OC, 1.300 zt, 0505-771-016

FORD Escort, 1.3, 86 r„ S, AA, CZ, 3drzwiowy, 5700 zł- do uzgodnienia, 77511-53
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L PRZETARG

FILOLOG rosyjski, mgr, poszukuje do
datkowej pracy, (058)778-29-94, 0501-

sje, umowę, z zakwaterowaniem
w Jastrzębiej Górze, 0601/16-29-73

KONSULTANTKI «Avorr, dodatkowe
zarobki, szkolenia, pomoc, bezpłatna
dostawa, prezenty dla nowych osób,
683-44-44

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 oraz spełniają wa
runki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
a także udowodnią to stosownymi dokumentami.
2) Ujmą w swojej ofercie wszystkie wymagania podane w warunkach
i kryteriach uczestnictwa w postępowaniu.
W postępowaniu nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty warian
towej.
Nie dopuszcza się również możliwości złożenia ofert częściowych.

W postępowaniu nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty warian
towej.
Nie dopuszcza się również możliwości złożenia ofert częściowych.

PRZETARGKONSULTANTKI- Oriflame, atrakcyjne
prezenty, możliwość dorabiania. 058/58-

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji: do 20 sierpnia 2002 r.
Warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu można odebrać w sie
dzibie Zarządu Miasta - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Tczew,
pl. Piłsudskiego 1, pok. 16-17 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę
15 zł.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest p. Krzysztof Szlagowski Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM w Tczewie, pok. 1617, tel./fax 531-26-05.
Zamkniętą kopertę oznaczoną nazwą zadania: „Oferta w sprawie prze
targu nieograniczonego na roboty budowlano-dekarskie w Szkole Pod
stawowej Nr 8 w Tczewie. Nie otwierać przed dniem 10.07.2002 r.f godz.
11.00" należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego. djfe
Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2002 r. o godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2002 r. o godz. 11.00 w Urzędzie
Miejskim w Tczewie, plac Piłsudskiego 1 (sala nr 20).
Przy wyborze oferty będą stosowane obowiązkowe preferencje krajowe.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 oraz spełniają wa
runki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
a także udowodnią to stosownymi dokumentami.
2) Ujmą w swojej ofercie wszystkie wymagania podane w warunkach
i kryteriach uczestnictwa w postępowaniu.
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-PRZETARG

na wykonanie robót remontowo-dekarskich
w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie
przy ul. Armii Krajowej 70

iie boiska do siatkówki w Gimi
w Tczewie przy ul. Południowej 6"

OPEL Record 2.0,1978, wiśniowy, prze
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 zt,
(058)620-58-40

SILNIKI380 V, 1,47 kW- 1425 obrotów /
minutę; 2,2 kW- 1420 obr./ min; 1,1 kW;
3 kW; (058)678-44-07
SZYBY, maska, btotnik przedni, chłodni
ca, wentylator- do Poloneza, (058)67284-01
VEKTRA1,8,1992 r„ benz., hetbek, ce

POLONEZ Caro, 1992/93, nie składak,
1500 ccm, 70.000 km, 2.800 zł,
(058)572-13-09

na 13.000 zt, tel. 052/397-80-76

PRZYCZEPA 41, kopaczka niużywana,
silnik 7,5 kw, tel. 052/397-94-19 (wie
czorem)

6.000 zł, tel. 069/156-09-28

PRZYCZEPA Campingowa, dl. 4,7 m,
tel. 052/398-64-53

km, 3.000 zł, 0609-880-713

REANULT Trafii, 1988 r„ diesel, fioleto
wy, cena do uzgodnienia, lub zaminię na
osobowy, tel. 052/397-65-86

km, szyberdach, alufelgi, srebrny matlik,

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
zt, (0502)54-95-99
RENAULT Megane 1,4,2002 r. na gwa
rancji 41500 zt, 5000 km. (059)822-7150
ROBUR 86 r., izoterma, 1800 zł,
(058)682-24-05
ROBUR izoterma, 86 r„ 1800 zł, 68224-05
SILNIK 380 V, 7,5 KW, obr. 1450, trójkąt
gwiazda, cena 450 zł, tel. 052/398-93-

VW Golf, 1985 r., poj. 1,6 D, żółty, bez
wypadkowy, LKW, trzydrzwiowy, cena

VW Golf 1.6 benzyna, 1989, 212.000

VW Golf 2, 1992 r„ przebieg 120.000
cena 9.500 zt, tel. 0692/754-502
VW Passat kombi, 1.6 D, 1987 rok, ce
na 8.300 zł, WS, CZ, AF, S, R, skórzana
tapicerka, komplet opon, zadbany, stan
bdb,

0606/343-135,

0604/964-332,

058/532-13-89.
VW Polo Coupe, poj. 1,3,1988 r„ cena
do uzgodnienia, tel. 052/397-18-90 po
godz. 17
VWT4, poj. 1,9 D, 1993 r„ 3 - osobowy,
niebieski,

tel.

052/397-44-43

lub

0604/870-238
WÓZEK widłowy „Bułgar, udźwig- 2,51,
silnik Perkinsa, stan idealny, mało eks
ploatowany, 14.500 zł, (058)778-27-18
WSK 125- nowy silnik z dokumentacją,
562-77-37

piętek
28 czerwca 2002 r.

www.gratka.pl i wp.pl
ogłoszenia w internećie

Dziennik Tczewski
CZĘŚCI Seat Ibiza, 1990 - 1993 r„ no
wa dostawa, tel. 0609/559-747
PRZYCZEPKA samochodowa oplandekowana, Sam, zerej., 500 kg, pilnie,
(058)682-45-38
ZESTAW naprawczy do silnika Skody
120 L, 150 zł, (058)672-07-52
Cl—

_ '

KUPIĘ

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
CHOJNICE - mieszkanie w centrum
Chojnic, tel. 0692/651-257
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
58 m kw, tanio, 3 pokoje, tel. 052/397-

*000001*

auta

powypadkowe,
0602-506-359

*000001* aiuta

rozbite

0602-599-67'8

*000001*

samochody

rozbite

0604-520-669

STAROGARD, domek na osiedlu Przy

MAŁE Swornegacie koło Chojnic - wyjaj-

lesie, 562-80-33

mę domek letniskowy, 4 pokoje, kuch

STAROGARD Gd., dom, stan surowy,

nia,łazienka, blisko jeziora, las, możli

115 m kw., działka 867 m kw., (0608)0574-38
STAROGARD Gd., dom 158 m kw., stan

skup

aut

powypadkowych
0603-767-991

74-38

(058)671-25-86

STAROGARD Gd., działka bud. 600

STAROGARD Gd., luksusowy dom, 110

m kw., (058)562-53-59

m kw., oddam w najem, 0605/831-871

STAROGARD Gd., działka rzemieślni

TCZEW, kawalerka umeblowana, odnaj

cza, 2034 m kw., (0608)05-74-38

mę, (0607)42-70-38, 532-68-13

TCZEW Os. Bajkowe, wynajmę po

m kw., (058)531-06-37

mieszczenie 6 m kw., (0607)50-09-61,

TCZEW, działka 566 m kw., z budyn

(058)777-15-95

CZERSK - dom jednorodzinny 80 m kw,

kiem handlowo -usługowym, przy E1,

po remocnie, wszystkie wygody, garaż,

WEJHEROWO (centrum)- odnajmę

(058)551-06-37

bardzo ładna działka 7.000 m kw, tel.
0603/278-479

umeblowany pokój z używalnością

MONTAŻ. naprawa
kuchni
piecyków
gazowych i pieców c.o.,

TCZEW sprzedam lub wynajmę miesz

kuchni, osobie niepalącej, (058)672-7896

682-92-13

kanie 120 mkw, kamienica, I piętro, ga

ULKOWO, działka budowlana 1072

DĘBOWA koło Chwaszczyna, 1670

m kw„ uzbrojona, 20 zł/m kw., (058)682-

00

auta

powypadkowe,

0604-412-810

auta
powypadkowe
oo

0604-235-892

I
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

GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180
m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży
taras, 2 łazienki, osobny garaż 18 m kw.,
ogrodzona działka 260 m kw., tel.

33-81 do 15.00, (0604)86-62-62 po

MIESZKANIE 2-pok. zamienię na 3-

WEJHEROWO- centrum, dom- szereg

pok., tylko Pruszcz Gd. spółdzielcze, do

(możliwość prowadzenia działalności),

płata lub spłata zadłużenia, 683-04-90

380.000 zł, 0505-45-37-85, 058/672-74-

MIESZKANIE 2-pok. zamienię na 3-pok.
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z dopłatą lub spłatą zadłużenia, tylko

WEJHEROWO- dom jednorodzinny,

spółdzielcze w Pruszczu Gd., 683-04-90

działka- 640 m, własność hipoteczna,

UCZCIWE małżeństwo z dwójką dzieci

(058)672-51-70

zaopiekuje się starszą osobą za wyna

WEJHEROWO- działka budowlano- rze

jem mieszkania, 0608-431-973

GOŚCICINO- działka budowlana 846 m,

mieślnicza, 2.556 m, 36 zł/ m, (058)778-

prąd podłączony, woda- blisko, 0600-

36-47, 0600-624-662

709-024 po 16.00

we, 60 m, blisko dworca, III p., 105.000

dowlana. tanio, 0691-796-397

zł, (058)677-13-94

GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, tanio, 0691-796-397

ZIEMIA 1.5 ha, z budynkami, okolice

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

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., działki
budowlane, przy działce prąd, woda, te
lefon, różne wielkości, 20 zł/m kw.,

ha plus zabudowania zamienię na dom.

tel. 0601/056-318

w y n a j e m

Warunki: tel. 0603-366-132

BOAZERIA, schody, parkiet, listwy, 56-

ŻUKOWO, okolice - gospodarstwo 6,5

37-222

ty, (058)342-54-31

BORY Tucholskie, dziatki budowlane od

CHOJNICE - lampa kuta ogrodowa

1100 do 2500 m kw., 5,50 zł/m kw.,
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010

POWYPADKOWE, uszkodzone, za

00, (058)533-77-46

ry zewnętrzne 6x 8 m. Kompletnie wy

KŁANINO (12 km od Pucka)- mieszka
nie M-2, 53 m, 40.000 zł, (058)673-7851
KOŚCIERZYNA. Wybudowanie pod
Skorzewo, sprzedam działkę budowla

kończone zewnętrznie. Cena od 24.000
zł netto. Promocja! 058/560-92-15,
0502/082-654
DZIAŁKA bud. 7000 m kw., blisko jezio
ra, Radziejowo, 588-30-06

ną, uzbrojoną, o pow. 1000 m kw.,

DZIAŁKA uzbrojona, 2000 m kw., 682-

058/686-54-18,058/686-33-22

63-21

LEŚNIEWO- działka budowlana, 876 m,
okolice Puszczy Dzrżlubskiej, 20 zł/ m,

DZIAŁKA zabudowana, 0,25 ha, koło

0503-443-807

Chojnic, jezior, las, tel. 059/833-10-68
DZIAŁKI budowlane z bezpośrednim do

LEŚNIEWO- dziatki budowlane, 900 m,

zamienię na samochód osobowy, np.

stępem do jeziora Charzykowy, tel.

własność hipoteczna, 15 zł/
(058)672-27-94 lub 0503-442-807

0505/272-740

nia, pilnie, (058)324-44-67 po 19.00

LINIA- działka budowlana, 1283 m,
prąd, woda na miejscu, (058)677-25-92
LIPINKI Szlacheckie, działka budowla
na, 1130 m kw., uzbrojona w wodę, ce
na do uzgodnienia, 0501/203-107,

W SPRZEDAM
BOLSZEWO- działka budowlana. 1.800
m, prąd, telefon, woda- obok, (058)57207-93
BOLSZEWO- działka budowlana, 500
m, 18.000 zł, 0606-570-972, (058)67219-44
BOLSZEWO- dziatki budowlane o po
wierzchni 800 do 1180 m, (058)778-3494
BOROWY Młyn -działka rekreacyjna
nad jeziorem Giazda powiat Bytów,
0501-52-74-94
BOROWY MŁYN Działka budowlana
uzbrojona, 0501-52-74-94

szambo, proj. wod. kan., 24 000 zł, 562-

MIESZKANIE własnościowe, I piętro, 78
m kw, 4 - pokoje, kuchnia, łazienka, WC
lub zamiana na dom w Czersku, tel.
052/398-93-80

MIESZKANIE własnościowe w bloku,
I piętro, 78 m kw, 4 - pokoje, kuchnia, ła
zienka, WC lub zamienię na dom

INNE

gacje, (058)676-63-90

(058)678-39-59
REDA- mieszkanie 4- pokojowe, 67 m,
I p„ balkon, 1640 źli m, (058)678-62-09
wieczorem
RÓŹYNY, dom 110 m kw., działka 9400
m kw., garaż 64 m kw., ogrodzony żywo
płotem, (058)683-77-83

52-53
ŁÓŻKO o wymiarach 160x200 cm, lita
sosna, nowe, nie używane, 0600-709024 po 16.00

MEBLOŚCIANKA TUR, tawa koralik
Chojnice, tel. 052/397-77-92

z kominkiem, (058)676-63-90
wczasowy w lesie, przy jeziorze, z kąci

Gd., Grunwaldzka 262

kiem kuchennym, snaitarnym, komin-

37 m, wyposażone, 500 zt z opłatami,
0608-899-771
CHARZYKOWY - do wynajęcia 2 poko
je 2 osobowe, na wczasy i weekend,

CHOJNICE, mieszkanie 2 pokojowe

OKAP kuchenny Amica, nowy, gwaran
cja, nieużywany, szerokość 60 cm, brą
zowy, sprzedam lub zamienię na mniej
szy (50cm), tel. 052/397-74-22

dobre wraunki, cena 38,50 zł/ doba, TV,

POCHŁANIACZ- 50 zt, kuchenka gazo

video, radio +CD,tel. 052/398-80-70

wa- 150 zł, lodówka- 150 zł, (058)677-

z kuchnią i łazienką, przedpokój, osobne

2 pokoje 56 m kw + garaż + ogród, 0-

SKARSZEWY, dom jednorodzinny, 116

wejście, tel. 052/397-95-95

605-855-637

m kw. powierzchni mieszkalnej, działka

CHOJNICE - zamienię mieszkanie

POCHŁANIACZ- 50 zt, kuchenka gazo
wa- 150 zt, lodówka- 150 zł, (058)67725-95

w Gdańsku w bloku 36 m kw, na Chojni

PORĘCZE sosnowe - 15 zt. tel.

przy uL Książąt Pomorskich, II piętro, 60

ce w bloku ok. 40 m kw,tel. 058/305-97-

052/334-01-78

m kw, kuchnia, łazienka, tel. 052/397-

pok., duża kuchnia, zadbane, (0503)45-

06

SCHODY - stopnie, sosna 50 zł/ szt, dąb

CHOJNICE mieszkanie 2 pokoje, kuch

70 zł/ szt. tel. 052/334-01-78

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

SKARSZEWY, mieszkanie 64 m kw., 3
pok., duża kuchnia, zadbane, (0503)45-

ne, szerokość 50 cm, długość ok. 2,70,

09-61
SUKNIA ślubna, rozm. 36/38, wzrost

tel. 0604/491-527
SUKNIA ślubna (gorset, spódnica), 500
zł + dodatki, „Lato 2002", (058)778-16-

PIANINA kupujemy! (0-58)661 -

SUKNIA ślubna, pierwsza właścicielka,

60-10

250 zt, Wejherowo, (058)677-40-63
KAJAKI, łódki, 0606-55-39-55

SUKNIA ślubna Cybeline, rozmiar

POLICEALNE Studium Obsługi Celnej

36/38, ecru, długa, krótki rękaw, 2 egz.

SIEWNIK do nawozów sztucznych, pod

KLACZ źrebną z dwumiesięczną klacz

w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zt,

ką, (058)673-84-70

058/677-52-55 do 15.30,058/672-76-67

74-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Słupsk
059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero

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

w dobre ręce, 683-14-31

07-52

i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/30-

po 16.00

KOCIĘTA 8-tyg., milutkie, biało-czarne,

wieszany, sprzedam- 500 zt, (058)672-

wo 058/672-16-46
USA Loteria www.konsul.pl 042/659-77-

KOCIĘTA - persy, tel. 0525/554-02-45

SNOPOWIĄZAŁKA Warta 2, w bardzo

5000 RATA ok. 150
50 000 RA 1A ok. 300
150 000 RATA ok. 900

dobry, tel. 052/398-80-23 po godz. 17

250 zł, tel. 0604/151-094

wa, stan dobry, (058)675-58-87

(058)672-84-01

GOTOWKOWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

LODÓWKO - zamrażalkę, oddam, stan

05

dwuosiowy, snopowiązatka- sprzedam,

10lattradycii

tel. 682-01-95 po 15.00, 683-75-18
do 14.00

welon, rękawiczki, stroik, cena 650 zt,

GITARA elektryczna Malwa, 6- struno

zu bydła, świń, rozrzutnik obornika-

A

Tanio i Solidnie,

170 zm, kolor bito ecru, z dodatkami,

PRZYCZEPKĘ jednoosiową do przewo

iqlsk

INSTALACJE ciepłownicze, wodne
i sanitarne. Antykorozyjne malowa
nie
proszkowe.

SUKNIA ślubna, buty + rękawiczki, cena

0601-160-439

i

żystą, 0-602-32-48-48

STAROCIE, różne, Tczew, (0607)50-

GARAŻE ocynkowane 3x5 od 1200,
wiaty- raty, (058)778-14-22, 060022-12-13

brym stanie - kupię, 058/684-32-92,

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

AEROBIK! zostań instruktorem, mć

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

sprzedam, tel. 052/397-66-40 po godz.

KOPACZKĘ elewatorową w bardzo do

RÓŻNE

cena 350 zt, prawie nowy, 0504/591 -496

16

tel.059/821-82-54 lub 0606/519-529

dobrym stanie, sprzedam, (058)676-84-

KOCIĘTA rosyjskie niebieskie rodowo

83

dowe po kocurze z Anglii, (0691)56-61-

07

Suknia ślubna z peleryną i z welo
nem, rozmiar 38,kremowa, tel.
0604/499-583

78
SZCZENIAKI owczarki nienieckie, cena

KOMPUTER Pentium 100, HDD, 1,2

761 93 28,556 74 64,
761 93 26, S2A 26 32,0501 352 529
ęp>'MAi Mit p*wc
699 0499,761 88 33,621 80 46.
0607 339 286

400 zł/sztuka, 0-59/86-24-900

GB, CD - Rom 16x, karta grafiki, karta

wm

SZCZENIAK rasy Labrador Retriever,

dźwiękowa, Ram 32 MB, monitor, cena

RÓŻNE
ALERGIA,

łuszczyca,

bami, wyskość 160 cm, tel. 052/397-89-

KOMPUTER Pentium 133MHz, momitor
14", stan bdb, 950 zt, (058)536-94-09
reumatyzm!

0505/536-516

ZATRUDNIĘ

ŚWIECZNIK trzy ramienny, kuty z ozdo

06-81 po godz. 15

IŁAWA, ul Niepodlgfości 4. pokJt
(089) 644-19-21
CAŁODOBOWO 0608 603 454,5
0501 352 529,0607 339 286 ?

mi

maści czarnej, tel.052/397-76-13

650 zt, tel. 0600/299-493 lub 052/397-

Dziennik Lokalny - kupon

27

CLUB zatrudni. Ustka, (059) 847-15-25

TARCZÓWKA konstrukcja drewniana,

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

KOTY Persy, sprzedam, tel. 052/554-

silnik 4,4 kw, cena 350 zł, tel. 052/397-

02-45

85-69 po godz. 16

HOSTESSY 0i

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

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

nia, łazienka (60 m kw), osobne wejście
w domu jednorodzinnym, tel. 052/39795-95
GDAŃSK Os. Kolorowe, wynajmę
mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek
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SCHODY -stopnie, sosna 50 zt/ szt.,
dąb- 70żt/szt, tel. 052/334-01-78
SCHODY bukowe na wymiar , cena
2.500 zł, tel. 0691/840-820

58-84, (058)588-01-15

sem kuchennym, łazienka, w.c., sypial

SEJF „Sentry", nowy, amerykański,

SOBOWIDZ, dom 6-pok„ działka 1800
m kw., w rozliczeniu chętnie mieszkanie

nia z kątem do pracy, od VIII/IX, 650 zł +

z zamkiem elektronicznym, 2.500 zł,

opłaty, bez pośredników, (058)344-05-

0692-144-204

w Pruszczu, (058)682-82-77

20

SIATKA ocynkowana od 2,20 zł/m kw.,

SOMONINO k. Kartuz- działka budowla
na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,
(058)670-60-37

KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw„

powlekana od 4,30, słupki, bramy.

umowa najmu gwarantowana, (055)645-

Skrzeszewo koło Żukowa, 058/681 -88-

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

20

I

adres lub telefon kontaktowy:

__[

I

I

I

J

Wyłącznie

do wiadomości
biura ogłoszeń

adres
l.

I

[

imię i nazwisko

25-95

SKARSZEWY, mieszkanie 64 m kw., 3-

SKARSZEWY, mieszkanie 64 m kw., 3
pok., duża kuchnia, zadbane, (0503)4558-84, 588-01-15

W-2, mtocarnia, cena do uzgodnienia,

RÓŻNE

treść:

BOŻEPOLE Małe- odnajmę mieszkanie

CHOCZEWO mieszkanie po remoncie,

CHOJNICE, mieszkanie 4-pok. 71,5

REGAŁ sklepowy, metalowy, nierdzew

tel. 052/396-74-83 lub 0604/923-761

kem, tel. 052/398-46-74 lub 0692/445-

SIWIAŁKA- działka nad jeziorem Godzi-

m kw., duży balkon, możliwość zamiesz

RATLERKI (058)671-00-99

PIANINA kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

420

szewskim, 0608/362-864

58-84, (058)588-01-15

AGREGAT chłodniczy do zamontowa
nia w pomieszczeniu z wyposażeniem,

BOJLER elektryczny 40 litrów, tanio

058/56-214-67

i-maib kredytypokka@wp.pl

BORY Tucholskie - udostępnię domek

574 m kw, tel. 052/398-10-78

93-39 po 20 lub 0502/878-426

0602-591-986

samodzielne, luksusowe mieszkanie

balkon, taras, blisko jezioro i las, bardzo

601 m kw.. 058/588-04-04

wymiary:

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę

RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe, 80 m,
własnościowe, 150.000 zł, opomiarowa
ne, (058)679-39-05

CHOJNICE, mieszkanie 3 pokojowe,

dany panel, nowy, gwarancja, 700 zt,

nie bardzo dobrym, tel. 052/398-11 -07

DMUCHAWA do siana, snopowiązatka

110/50/60, stan dobry, 200 zł, (058)678-

samodzielne, luksusowe mieszkanie,

0601/628-102

AGLOMERAT rękaw lub worki śmieciówki, (052)562-25-29

BETONIARKA, oryginalna, 250 I, w sta

mahoń, dywan 2,8/3,8, cena 1.100 zł,
BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę
preferowane grupy pracownicze, dele

wy, cena: 285.000 zł, do uzgodnienia,

CIĄGNIK C-330, sprzedam, 058/56-19-

* BEZ^P0R|CZYCIELI

bryczne, tel. 0691/840-820

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

REDA- dom 250 m, działka- 400 m, no

liii

chtodnicze-

MASZYNY stolarskie, samorobne i fa

w Czersku, tel. 052/398-93-80
dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)67725-92

RADIO Kenwood 60- 70, CD-text, opa-

KOMBAJN zbożowy FAHR, 1.2001,

176,

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

pszenica paszowa,tel. 052/398-10-78

Game Link, 587-84-75, (0504)35-39-31

Polar

052/397-68-35 lub 0602/828-154

PSZENŻYTO, mieszanka zbożowa,

sprzedam, 058/56-201-52

LODÓWKA

MASZYNA do waty cukrowej, tel.

12-49

GRZEJNIK c.o. panelowy, (na 12 m.kw),

73-94

NOWY Dwór Wejherowski- działka bu

z wężem, tel. 052/397-89-27
PSZENICA, 60 ton, sprzedam, 058/536-

SPRZEDAM

80 zt, (058)672-50-16

LODÓWKA Polar, tanio, tel. 052/396-

uzbrojoną, nad jeziorem, 0606-122-647

POMPA z silnikiem urządzeniem wycią
gającym wodę lub nieczystości wraz

ŻWIR, wykopy, 682-83-79

czerń, stan bdb, 100 zl, 682-82-71

0605-051-328

KUPIĘ
stare
pocztówki,
(058)671-02-07

suczki, wystawowe, Rumia, (058)679-

Gd.

260

n KREDYT

KOWADŁO, tel. 052/398-84-66

41-72, 0501-52-33-17

GAME Boycolor, 4 gry, zasilacz zasilacz

„Balticon".

052/554-02-70

PINCZERY średnie, rodowodowe- rude

sprzedam, 250 zl/ sztuka, nieużywane,

olchę, czereśnię, dtużycę -

DWA rowerki od 4 lat do 6 lat, tel.

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

URZĄDZENIE do masażu kręgosłupa

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

(058)676-26-67

szubska- kupię działkę letniskową,

drewno tartaczne, 0502-241-760

DOJARKA przewodowa i bańkowa-

m, duży, gospodarczy, z garażem,

BORY Tucholskie lub Szwajcaria Ka

BRZOZĘ

FORMA metalowa do fundamentu do

PIĘTRO, 1/2 domu, 76 m, działka- 400

lfHDIE
KUPIę

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

tel. 0-58/684-34-81

kami- sprzedam, 058/588-25-81

lub bez, tel. 052/397-07-88

BIŻUTERIA srebrna z bursztynem,
(0503)90-61-18

DMUCHAWA stojąca nowa - sprzedam,

GARAŻ murowany, przy ul. Przemysło

-«

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

0503/782-515

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

/•'•

KUPIĘ

Pruszcz, Obrońców Wybrzeża
10/4,
15.0020.00,

DRZWI bukowe, kolor brązowy, 10 par,

KONTENERY
magazynowe,

./ -Z'. '.W'••'• •••

052/334-87-37

300 zl/ sztuka, (058)778-32-76

0692/644-835

Dąbrówka, 56 m kw, parter, z garażem

(0504)72-37-39

CHARZYKOWY działka rekreacyjna,

DREWNO opałowe sosna- 65 zł, brzo
za, olcha- 75 zt, (0608)53-09-60

GARAŻE blaszane.
Tanio! 058/775-04-61, 8.00-13.00,

MIESZKANIE własnościowe Gdynia -

kafle, okna PCV, 588-48-50 po 16.00,

71

tel. 0600/249-458 lub 0607/556-478

LUZINO- działka budowlana, 722 m,
media- obok, 32 źli m, 0692-736-606

w bloku,"50 m kw., szwedzkie podłogi,

rolna, bud. gsp., 38 000 zł, (0503)55-85-

rożna 300 m kw, cena do uzgdonienia,

kom.

REDA- mieszkanie 3- pokojowe, 60,01
m, I p., nowe okna, parkiet, glazura,

CEDRY Małe, pokój 33,6 m kw., działka

trowy, nowy, pow. 180 m kw, działka na

KASZUBY, obiekt turystyczny- z dział

BORZECHOWO, mieszkanie 2-pok.

czy, 38 000 zł, (0503)55-85-71

CHOJNICE - pilnie sprzedam dom pię

Tei. (058)663-00-79,

(058)678-49-27

336 m kw. dzisałka, budynek gospodar

ZAKOPANE- apartamenty, pokoje,
018/20-70-333,0601/48-41-22

wej w Chojniccah, tel. 052/397-79-46

96-42

CEDRY Małe, pok., kuchnia, łazienka,

052/397-89-27

058/536-46-24

BORZECHOWO, działka bud. 917
m kw., rozpoczęta budowa- piwnica

NAŁĘCZÓW- pokoje, (081)50-14-107

052/398-84-20

STOMATOLOG
Maria Jurkiewicz

oraz matęrmasującą (dom, samochód)-

mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838

z metalu z ozdobami, wys. 160, tel.

oraz basen do mleka 1000 I, tel.

(058)673-84-70

protetyka

docieplanie, 0603/061-312

DYWAN 3,5x2,5 m, kolory: brąz, beż,

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„

m,

BOAZERIE, deski podłogowe, sztache

wą odpłatnością, tel. 0603-366-132

ZBIORNIK do oleju opałowego 2.000 I,

ORGANY elektryczne Hohnera PSK 45,

pione, po rodowodowych rodzicach, tel.

ZŁOTA rączka- drobne naprawy. Solid

ŻUKOWO, okolice - gospodarstwo 6,5

sprzedam, tel. 052/398-84-78

tel. 052/334-14-45

6 8 2 - 2 9 - 7 4 ,

USŁUGI budowlane- wszelkie prace,

Starogard

nowa, tel. 052/397-12-14

lane, 2,5 msc., odrobaczone, zaszcze

profesjonalnie, tanio, 775-10-72

tanio.

WYŻYNARKA 550W, ptynnie regulowna
prędkość, trzy kąty ustawienia noża -

OWCZARKI Niemieckie, czarne podpa

PODSŁUCHY- wyszukiwanie, 0602/35-

nie,

0607/556-478

ZBIORNIK 2.000I, na olej opatowy, tanio

sielstwo, 058/56-297-29,0601/320-453

RÓŻNE

elektroniczna,

WYCIĄG budowlany „Wubet", przy

OLTCIT 1,1, 1992 r„ tanio sprzedam,

OGÓLNOBUDOWLANE remonty, cie

UKŁADANIE kostki z polbruku, szybko,

160.000 zł, (058)673-61-34

DOMKI rekreacyjne całoroczne. Wymia

VW lub sprzedam, 6000 zł do uzgodnie

OCIEPLANIE ścian, poddaszy styropia

sklepowa

ścienny, cena do uzgodnienia, tel.

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

13-78

TYNKI agregatem, tanio, 0503-8797-09

WAGA

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

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

STOMATOLOGIA
protetyka, Dorota

MALOWANIE, cekolowanie, 058/682-

24-30

przedwojennych po renowacji np. bufety

hektara, oddam za dożywocie z częścio

zł, „Życie Świata"- 350 zt, (058)677-0132

zt, (058)672-50-16

17.00 tel. 309-47-18

tel. 682-01-95 po 15.00,683-75-18
do 14.00

mieszkalna), ogrodzony, ocieplony,

JEZIORO Czarne, blisko Kwidzyna,
dom stan surowy 220 m kw; działka

TUNER satelitarny Amstrad CX2001- 50

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

Trakt Św Wojciecha 18 Środa 15.00-

Tanio i Solidnie,

JAGATOWO, działki budowlane, przy
działce prąd, woda, telefon, 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28

(058)683-09-28

01

MORO, nowe, na działkę, ryby, itp., 150

(058)672-55-20

SPRZEDAM

TORF, wywrotka 30 zt, tel. 058/686-47-

cena 450 zt, tel. 052/398-93-80

REUMATOLOG Gdańsk Orunia, ul.

OGRODZENIA kute, zabudowa bal
konów i schodów, meble ogrodowe,
stalowe
i
garaże.
wiaty

HHHnHI11
ATS
Koln,
najtaniej,

JUSZKOWO, działka bud. 1040 m kw.,

AUTOWYNAJEM- Refundacja z OC,

0607/565-131

nem sypkim, 058/681-91-76

ANTYKI, wyprzedaż różnych mebli

oczko wodne, czereśnie, (0606)34-54-

058/552-75-22, 0601/651-672

604-97-45-50

kierowa

ŻELISTRZEWO k. Redy, dom (góra

na@hotmail.com

93-16, 0504/618-091

905, 058/56-264-44

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

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

ZIEMIA rolna, tel. 052/554-23-74

serwisowany, (058)671-00-06

kie typy. Nowoczesne rozwiązania, 536-

NADZORY

GOW1NO- działki budowlane, 1000 m,
(058)676-26-67

pierwszy właściciel, bezwypadkowy,

AUTO- Gaz, montaż instalacji- wszyst

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.

ZDJĘCIA weselne, inne
uroczystości, 0601/494843

Chojnic, tel. 0609/804-879

stan bdb. 9000 zt, (058)588-27-07

LAMPA kuta ogrodowa, wysokość 180

zabiegi, 0601/533-409

kartę)

TOKARKA TUB 32, dt. toczenia 80 cm,

energooszczędna, tel. 0605/884-759

GINEKOLOG

(na

052/397-52-72

DIETA Cambridge, 058/661-28-13, 0-

BLACHARSKO - dekarskie, tel. 0603268-993

komórkowy

„Trium" stna idealny, cena 130 zł, tel.

LADA chłodnicza, na gwrancji, 2 lata,

kie rabaty. Kompleksowo, 0600/412-

WEJHEROWO- mieszkanie 3- poKpjo-

GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu

TELEFON

dobry, cena 500 zt, tel. 052/397-68-00

cm z ozdobami, tel. 052/397-89-27

KREDYTY, pożyczki hipoteczne; 80
% wartości nieruchomości, 3.8 %
tel. 055/645-72-02, 0600/482-932

0608-431-973

16.00

kowna, 100 zt, (058)672-50-16

produkcji polskiej, długość 120 cm,

i systemy sanitarne. Niskie ceny, wyso

może zaopiekować się starszą osobą,

GNIEWINO- mieszkanie 4- pokojowe,
82 m + garaż, 85.000 zł, (058)676-78-89

1360 m kw, uzbrojona; 25 tys. euro tel.
0032/477-29-46-15, e-mail: joannalac-

fllll

kuje do wynajęcia taniego mieszkania,

(058)309-97-00 po 17.00

FIAT Seicento, 1999, maty przebieg,

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

zt/m-c, 683-31-37
MAŁŻEŃSTWO z dwójką dzieci poszu

DĄBROWA, dom w stanie surowym,

10

DO wynajęcia mieszkanie 2-pok. 56

TECZKA skórzana, nowa, czarna, pa

ło używana, 80 zt, (058)672-50-16

MASZYNA szewska Singer, stary Typ,

0609/55-30-68 między 14.00-24.00

m kw., I p., w domku, duży taras, 550

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

INSTALACJE centralnego ogrzewania

INNE

TCZEW, budynek przy E-1, działka 566

ce, blisko Trójmiasta, cena
USD/m kw., tel.0-58\ 676-06-90

0601-624-184

KONTENER na budowę (teren Nadola
lub z transportem do Nadola), (058)67241-08

KURTKA skórzana, męska, czarna, ma
LADA chłodnicza, 1991 r., stan bardzo

Pruszcz Gdański-

44-17

566-321

działka 820 m kw., 058/684-34-84

CENTRUM Sportowo
Rekreacyjne

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,307-

TCZEW odnajmę pokój lub dwa męż

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

niemiecki,

0602/842-648

KUPIĘ

czyźnie lub małżeństwu bezdzietnemu,

m kw., przy ulicy, uzbrojenie przy dział

*000001* skup samochodów pow y p a d k o w y c h ,

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

raż, 75.000 zł, 058/530-00-70.

angielski,

DETEKTYWISTYCZNE, 05/30-74-311'

SZEMUD- działka budowlana 1469 m,

CZERSK - sprzedam mieszkanie w blo
ku 78 m kw, I piętro, M-5 lub zmainię na
dom, może być do remontu, tel.

ukraiński,

STEMPLE stalowe rozsuwane gwintem,
30 zt/szt., Pruszcz, (0504)96-42-96

atrakcyjnie położona przy szosie, 0605-

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

BIURO Tłumaczeń Translator- rosyjski,

tel. 052/397-57-03

surowy, działka 949 m kw., (0608)05-

052/398-93-80

*000001*

wość zabrania psa, do dyspozycji łódka,

SKRZYDŁA okienne o różnych wymia
rach, 18 zt/ skrzydło, (058)672-50-16
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WB psomsim mus

DOSTAW KUPON W UNCAUNYM BIURZE
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2
Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Tczew, ul. Mickiewicza 17

i

telefon

C O Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O

CNS&oszeń

i

J__J--_LJ_-J_-_L__LJ-_J___LJ_.J_-_.L-_L

LJ__J--_LJ___J-_J_-_L__LJ__-L__L i i

l | i L

i

•Gdańsk

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
•Pruszcz Gd.
(058) 683-29-44
•Starogard Gd. (058) 562-20-80
•Tczew
(058) 532-13-89

pumśyj
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 .GRATKA"
10142968/A/5

16

piątek
28 czerwca 2002 r.

I Dziennik
Bałtycki*

m

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Tczewski

PIŁKA NOŻNA

Tczew. Lekkoatletyka

Unia zagra z Arką
Dziś o godz. 17 na tczewskim boisku przy ul.
Wierzbowej, w ramach programu imprez z okazji
obchody 80-lecia najstarszego na Wybrzeżu (obok
gdańskiej Gedanii) Kolejowego Klubu Sportowe
go Unia Tczew odbędzie się piłkarski mecz, w
którym świeżo upieczeni miejscowi III-ligowcy
zmierzą się z futbolistami II-ligowej Arki Gdynia.
Wstęp na mecz jest bezpłatny.

Walczyli uczniowie

Tczewianie na podium
Na trzecim miejscu w tabeli zameldowali się na
mecie ligowych rozgrywek sezonu 2001/2002
trampkarze tczewskiej Unii rocznika 1989. Od
podopiecznych Tadeusza Szwedy lepsi okazali się
jedynie młodzi futboliści gdańskiej Lechii i Pomezanii Malbork. Tczewianie na kolejkę przed za
kończeniem zmagań stanęli przed szansą spra
wienia ogromnej niespodzianki. Gdyby wygrali
ostatni mecz ligowy (u siebie z Polonią Gdańsk)
zostaliby mistrzami. Stawka spotkania z Polonią
wpłynęła na poczynania młodych unitów, którzy
ostatecznie ulegli gdańszczanom 1:2.

(zb)

Unia Tczew
Dawid Krawcewicz, Jacek Stangenberg - Tomasz Leier, Ka
mil Gronkowski (3), Paweł Grzesiak, Adam Szczuka, Bar
tosz Szweda (zdobył 18 goli), Przemysław Pokorniewski
(1), Patryk Meyer (9), Kamil Frymarski (1), Mateusz Dombrowski (9), Dawid Chyła, Marcin Czarnecki (3), Mikołaj
Brange, Jakub Karczewski, Mateusz Kosz, Adam Marcisz,
Mateusz Padykuła, Mateusz Paluszkiewicz (2) i Kamil Woj
cieszak (1).

Najlepszych kulomiotów ze szkół podstawowych, (od
lewej) Patryka Szczygielskiego (SP 10 Tczew), Romana
Laskowskiego i Marcina Meggera (obaj SP Gniew) me
dalami dekorowat Roman Łomnic z tczewskiego POS.

Udany sezon
Tadeusz Szweda
trener trampkarzy Unii

- Drużyna w całym sezonie ro
zegrała 20 spotkań, z czego 13
wygrała, 1 zremisowała i 6 prze
grała. 40 zdobytych punktów, 47
strzelonych i 30 straconych braFot. z.Brucki
mek, dało trzecią lokatę. Bardzo
udana była szczególnie wiosen
na runda, podczas której wygraliśmy 8 meczów,
przegrywając tylko dwa.

"JAHZS

Fragment meczu Unii z Polonią. Przy piłce (w
środku) tczewianin Patryk Meyer. Fot. Zbigniew Brucki

B

oisko Szkoły
Podstawowej
nr 10 i Sta
dion Miejski
były arenami
Indywidual
nych Otwar
tych Mistrzostw Tczewa w
lekkoatletyce. Zawody zor
ganizowane przez Tczew
skie Centrum Sportu i Tu
rystyki, Powiatowy Ośrodek
Sportu oraz Uczniowski
Klub Sportowy Krawiec
zgromadziły na starcie 200
uczniów ze szkół podstawo
wych, średnich i gimnazjów
Dziewczęta i chłopcy, którzy
zajęli w poszczególnych
konkurencjach trzy czoło
we lokaty, otrzymali pa
miątkowe medale ufundo
wane przez TCSiT. Poniżej
najlepsi w tczewskich mi
strzostwach.

Szkoty podstawowe

prenumeratora'
Dziennika Bałtyckiego

informacje sportowe
z Twojego regionu

DZIEWCZĘTA
60 m: Patrycja Grabar
czyk (SP 10 Tczew) - 8,6 s.
600 m. Joanna Zwirbulis
(SP 10 Tczew) - 1:58,8 min.
Skok wzwyż: Martyna Klawon (SP 10 Tczew) - 130
cm. Skok w dal: Natalia Trochowska (SP 10 Tczew).
Pchnięcie kulą (3 kg): Mar

ta Sikorska (SP 10 Tczew) 8,94 m.
CHŁOPCY
60 m: Michał Kosecki (SP
11 Tczew) - 8,2 s. 100 m ppł:
Łukasz Olechnowicz (SP 11
Tczew) - 19,7 s.1000 m: Ka
mil Połomski (SP Gniew) 3:10,1 min. Skok wzwyż:
Kajetan Golicki (SP 10
Tczew) - 150 cm. Skok w
dal: Michał Kosecki (SP 11
Tczew) - 5,00 m. Pchnięcie
kulą: Roman Laskowski (S73
Gniew) - 11,03 m.

Gimnazja
DZIEWCZĘTA
100 m: Anna Brzoskowska (Gimnazjum Lisewo) 13,3 s. 100 m ppł: Urszula
Kuncewicz (Gimnazjum nr
3 Tczew) - 16,5 s. 300 m.
Anna Brzoskowska (Gim
nazjum Lisewo) - 46,7 s. 300
m ppł: Patrycja Iwlow
(Gimnazjum nr 1 Tczew) 61,2 s. 600 m. Beta Lietz
(Gimnazjum
Katolickie
Tczew) - 1:47,56 min. Skok
wzwyż: Karolina Kilińska
(Gimnazjum nr 3 Tczew) 150 cm. Skok w dal: Emilia
Jeleniewska (Gimnazjum
nr 1 Tczew) - 4,46 m.
Pchnięcie kulą (3 kg): Pau
lina Pączek (Gimnazjum nr

Krzysztof Wohlert ze Szkol Podstawowej nr 1 w Pelplinie skoczył w dal na od głość 4,06 m.
1 Tczew) - 8,59 m. Rzut
oszczepem (600 g): Urszula
Kuncewicz (Gimnazjum nr
3 Tczew) - 28,69 m. Rzut
dyskiem (1 kg): Michalina
Czyrson (Gimnazjum nr 1
Tczew) - 20,94 m.
CHŁOPCY
100 m: Dominik Szulc
(Gimnazjum nr 2 Pelplin) 11,7 s. 110 m ppł: Przemy
sław Wąs (Gimnazjum nr 1
Tczew) - 17,9 s. 300 m: Ja
kub Lemańczyk (Gimna
zjum nr 2 Pelplin) - 40,4 s.
300 m ppł: Paweł Langowski (Gimnazjum nr 3
Tczew) - 51,2 s. 1000 m: To
masz Świątkowski (Gimna
zjum Morzeszczyn) - 2:46,1
min. 2000 m: Arkadiusz
Gardzielewski (Gimnazjum
Morzeszczyn) - 7:14,0 min.
Skok wzwyż: Adam Bart
czak (Gimnazjum nr 3
Tczew) - 170 cm. Skok w
dal: Krzysztof Górski (Gim
nazjum nr 2 Pelplin) - 5,48
m. Pchnięcie kulą (5 kg):
Grzegorz Woźniak (Gimna
zjum nr 3 Tczew) - 13,56 m.
Rzut oszczepem (600 g):
Daniel Grochocki (Gimna
zjum nr 3 Tczew) - 40,46 m.
Rzut dyskiem (1 kg): Grze-

gorz Woźniak (Gimnazjum
nr 3 Tczew) - 42,55 m.

Szkoły średnie
DZIEWCZĘTA
100 m: Karolina Jareczek
(ZSE Tczew) - 13,4 s. 800 m:
Natalia Danowska (ZSP
Tczew) - 2:33,7 min. Skok w
dal: Joanna Marchlewicz
(LO Tczew) - 4,60 m.
Pchnięcie kulą (4 kg) - Karolina
Jareczek
(ZSE^I
Tczew) - 7,09 m.
CHŁOPCY
100 m: Krystian Barski
(ZSP Tczew) - 11,4 s. 110 m
ppł: Dominik Słomiński
(ZSP Tczew) - 15,5 s. 400 m:
Grzegorz Liczywek (LO
Czersk) - 53,4 s. 800 m:
Krzysztof Pawłowski (ZSK
Tczew) - 2:08,7 min. 1500
m: Tomasz Rudnik (LK
Tczew) - 4:40,8 min. Skok
wzwyż: Piotr Rutkowski
(LO Tczew) - 175 cm.
Pchnięcie kulą (6 kg): Ka
mil Czogała (ZSZ nr 1
Tczew) - 11,04 m. Rzut
oszczepem (800 g): Marcin
Czarnecki (ZSP Tczew) 42,60 m. Rzut dyskiem (1,5
kg): Paweł Cicherski (ZSP
Tczew) - 34,56 m.
Tekst i zdjęcia
Zbigniew Brucki

Zamów prenumeratę O 800 1500 26
REKLAMA

Producent

BALEXMETAL

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

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 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, rel./fax /0 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

blacho trapezowa 18 12,21 zł/m2 blacha plaska 10,19 zł/m2
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/D/949

