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Kociewskie kapliczki

Gdzie nie było świątyń, katolicy
budując przydrożne kapliczki
chcieli okazać przynależność do
swego Kościoła. Fundatorami
kapliczek byli i są przeważnie
zamożniejsi mieszkańcy wsi,
wykonawcami cieśle, murarze.

VASZE SPRAWY

Jarzębinkowe
latawce

110

?portem i nauka

wf Wt
W ramach Zespołu Szkół nr 1 w
Pelplinie działa szkoła podstawo
wa i gimnazjum. Łącznie pod
opieką placówki jest 622 uczniów

MORZESZCZYN

PELPLIN

SUBKOWY

Rozpoczynamy nasz plebiscyt

WYTNIJ SOBIE
BURMI

ybory
samorządowe
zbliżają się dużymi
krokami.
27
p a ź d z i e r n i k a
wybierzemy nowych
radnych
gminnych,
powiatowych
i
wojewódzkich. Po raz pierwszy w sposób
bezpośredni będziemy wybierać wójtów,
burmistrzów i prezydentów.
W powiecie tczewskim o fotel włodarza
gminy walczyć będzie około 30 kandydatów.
W Tczewie o fotel prezydenta ubiegać się
będzie pięciu kandydatów. Do urzędu
burmistrza w Gniewie pretenduje pięć osób,
zaś fotel burmistrza Pelplina zdobywać
będzie aż dziesięciu kandydatów. W gminie
Tczew o urząd wójta zabiegają cztery osoby:
Andrzej Murawski (Komitet Wyborczy
Wyborców Prawo i Rodzina), Krzysztof
Pacholski (Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD - UP), Roman Rezmerowski (Komitet
Wyborczy PSL) i Ireneusz Włochyń
(Komitet
Wyborczy
Wyborców
Kociewskiego Klubu Regionalnego). W gm.
Morzeszczyn pod osąd mieszkańców oddali
się: Henryk Gruszczyński (Koalicyjny
Komitet Wyborczy SLD - UP), Roman Jelito
(Komitet Wyborczy Samoobrony RP) i Piotr
Laniecki (Komitet Wyborczy Wyborców
Nasza Gmina). Najwięcej spośród gmin
wiejskich, bo 5 kandydatów ubiegać się
będzie o urząd wójta w Subkowach. Są to:
Krzysztof Cichoń (Komitet Wyborczy
Samoobrony RP), Ryszard Gromadzki
(Komitet Wyborczy PSL), Mirosław
Murzydło (Komitet Wyborczy Wyborców
Ruch
Odnowy),
Zdzisława
Olech

V

W Przedszkolu Niepublicznym
Jarzębinka w Tczewie było kolo
rowo, latawcowo i jarzębinowo.
Na pożegnanie lata rodzice wraz
z dziećmi wykonali 67 latawców.

SZKOŁA DOOKOŁA

GNIEW

www.naszemiasto.pl
www.gratka.pl

V

Po fotel włodarza gminy po samorządowej drabinie wspinać się będzie 33
kandydatów.
Fot. Andrzej Połomski

(Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP) i
Alicja Słyszewska (Komitet Wyborczy
Wyborców Twoja Gmina).
Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji,
„Dziennik Bałtycki" uruchamia nowy
plebiscyt „Wytnij sobie burmistrza,

prezydenta". Do udziału w naszej zabawie
zaprosiliśmy jednak tylko potencjalnych
prezydentów i burmistrzów.
Krystyna Paszkowska

2,3
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KONKURS

Biesiadowali i wygrali

REKLAMA
NOKIA 3410

R

ozstrzygnęliśmy konkurs pod hasłem
„Biesiaduj i wygraj". Do redakcji i
partnerów naszej zabawy: pizzerii
Capri i restauracji Kanion "wpłynęło wiele
kuponów. Spośród nich wylosowaliśmy
zwycięzców Wystarczyło odpowiedzieć na
jedno pytanie i przysłać tylko jeden wy
pełniony kupon (wydrukowaliśmy ich aż
16), aby wziąć udział w losowaniu nagród.
Wcześniej należało skorzystać z usług piz
zerii Capri. Na szczęściarzy czekał rower i
(mam)
kolacja we dwoje.

Zwycięzcy
Zwycięzcą konkursu, a tym samym właścicielem
roweru okazał się Henryk Kacprzyk z ul. Zamkowej
w Tczewie (prosimy o kontakt z redakcją). Nagro
dę wręczymy w restauracji Kanion. Na kolację do
pizzeri Capri zapraszamy (z osobą towarzyszącą)
Ewę Ziótek-Radziszewską z ul. Wincentego Pola w
Tczewie oraz Macieja Wieczorkowskiego z ul. Bałdowskiej w Tczewie.

Wielka promocja
abonamentu Tczew, ul. Mickiewicza 10
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16 111 Turniej Weteranów
W nowej sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Subkowach
odbył się III Turniej Weteranów
"w tenisie stołowym. Zwyciężył
Zbigniew Kucharski z Gdańska.

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

Izt

Kupując tetefon z aktywacją
możesz otrzymać

SPORT

REKLAMA

Samochodowy
Plus Atlas
M Iztl

Nawet

<3£> TOYOTA

300zł taniej!
«jwk*

pon.-pt. 8.00-19.00

www.eottex.plusgsm.pl

COLTĘX#
OAKAR

Gdańsk - Oliwa
ul. Grunwaldzka 260

tel. 3402222

sob. 9.00-15.00
salon niedz.
11.00-14.00

www.carter.pl
10150040/B/884
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Wytnij

Bogdan Ackerman
•Jest to określenie względne. W mo
im życiu pieniądze nie są najważniej
sze, są jedynie środkiem ułatwiającym

sobie burmistrza

W

y b o r y zydentów. Aby ułatwić Pań
podjęcie
decyzji
s a m o  stwu
rządowe „Dziennik Bałtycki" urucha
zbliżają = mia nowy plebiscyt „Wytnij
się du- sobie burmistrza, prezyden
ż y m i ta". W naszym mieście o fo
k r o k a  tel burmistrza ubiegać się
mi. 27 października wybie będzie... np. aż ośmiu kan
rzemy nowych radnych dydatów (każdy oddział
gminnych, powiatowych i wpisuje swoją liczbę kandy
wojewódzkich.
Po
raz datów). Zaprosiliśmy ich do
pierwszy w sposób bezpo udziału w naszej zabawie.
średni będziemy wybierać Od dzisiaj przez najbliższy
wójtów, burmistrzów i pre tydzień będziemy im zada-

JAK GŁOSOWAĆ
Głosować można na dwa sposoby:
1. Wysyłając (tub przynosząc) kupon plebiscytowy - na który naklejasz zdję
cie swojego kandydata, wycięte z naszego „pociągu do władzy" - do 21
października do godz. 16 pod adresem: Biuro Konkursów „Dziennika Bałtyc
kiego", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk lub do Twojego lokalnego od
działu „Dziennika Bałtyckiego".
2. Wysyłając SMSa do 21 października do godz. 24 pod numer 7303 postę
pując w sposób podany w ramce SMS niżej.

°»ier«ar

7303

1. Wpisz SMS z imieniem i nazwiskiem kandydata na prezydenta
lub burmistrza oraz nazwą miasta (bez polskich znaków)
2. Treść wiadomości poprzedź wyrażeniem DB PREZYDENT
(lub DB BURMISTRZ)
3. Postępuj według klucza: DB PREZYDENT JAN KOWALSKI GDYNIA
lub DB BURMISTRZ JAN KOWALSKI KOŚCIERZYNA
4. SMS wyślij pod numer 7303

należy przywitać. W niektórych sytu
acjach wyciągnięta ręka oznacza gest
•Zdarzały się porażki, ale nie tak

wać trudne pytania, doty
czące poglądów na sprawy
które są ważne dla życia
miasta. Mamy nadzieję, że
Czytelnicy na podstawie
tych odpowiedzi ocenią
przydatność poszczególnych
kandydatów do sprawowa
nia zaszczytnego stanowiska
burmistrza lub prezydenta
naszego miasta.
Dzisiaj publikujemy zdję
cia kandydatów wraz z na
zwą komitetu wyborczego,
który reprezentują oraz od
powiedziami na cztery iden
tyczne pytania. W przyszłym
tygodniu od poniedziałku do
piątku kandydaci na burmi
strza codziennie będą odpo
wiadali na inne pytanie.
Jednocześnie zachęcamy
do wzięcia udziału w wyty
powaniu kandydata, który
Waszym zdaniem ma wszel
kie predyspozycje do kiero-

wania miastem. Wystarczy
wyciąć zdjęcie kandydata,
nakleić go w wolne miejsce
na kuponie i wysłać lub
przynieść do redakcji. Kan
dydaci, którzy otrzymają
największą liczbę głosów
zostaną laureatami plebi
scytu. Wyniki ogłosimy w
czwartek 24 października,
natomiast w piątek 25 paź
dziernika na łamach tygo
dnika opublikujemy rozmo
wę ze zwycięzcą.

KONFESJONAt
Dzisiaj kandydaci odpowiadają
na następujące pytania:
1. Co dla mnie znaczy „dużo
pieniędzy"?
2. Komu nie podałbyś ręki?
3. Co jest twoją największą ży
ciową porażką?
4. Z jakiego ze swoich osiągnięć
jesteś najbardziej dumny?

Bogdan Badziong

wolenie, a w rzeczywistości wiele
problemów i rozczarowań.
•Uważam, że rękę należy podać
każdemu, bo to pierwszy krok do

pojednania.

Na Czytelników, którzy wezmą udział w naszym plebiscycie oraz odpowie
dzą poprawnie na pytanie konkursowe (znajdziesz je na kuponie) przygoto
waliśmy 19 radiomagnetofonów. Wyniki plebiscytu oraz listę nagrodzonych
opublikujemy 24 października.
Na wszystkie pytania dotyczące plebiscytu odpowie Krystyna Kujawa pod
numerem tel. 30-03-175 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16.
Ręgulamin jest do wglądu w Biurze Konkursów „Dziennika Bałtyckiego".

Wyślij SMS pod numer

•
Nie ma takich osób. Nawet wroga

PLEBISCYT WYBORCZY

osiągnięciem byłoby otrzymanie kre
dytu zaufania od wyborców.
•Dużo pieniędzy to pozorne zado

życie.

s

•Myślę, że największym moim

istotne, abym przywiązywał do nich
wagę. Z natury jestem optymistą.
Ewentualne porażki są dla mnie cen
nym doświadczeniem.
•
Jednym z osiągnięć jest fakt wybra
nia mnie przed czterema laty na rad
nego. Doświadczenie samorządowe

porozumienia.
•Zawiodłem się na ludziach, do
których miałem duże zaufanie.
•Najbardziej cieszy mnie praca z
młodzieżą. Młodzi ludzie są szczerzy
i doceniają to co się dla nich robi.

Andrzej Banaszak

•W kategorii budżetu gminy duże

nauczyło mnie, że „Człowiek szlachet

pieniądze to takie, które wystarczą

ny nie szafuje obietnicami, ale czyni

na inwestycje tworzące nowe miej

więcej niż przyrzekł".

sca pracy, na pomoc społeczną,

Zdzisław Adamczyk

•
Duże pieniądze wiążą się z wielo
ma profitami, ale potrafią też stwa
rzać wiele problemów. Należy nimi za
rządzać mądrze i z umiarem. To wiel

oświatę, sport, kulturę i inne sprawy
niezbędne dla funkcjonowania gminy.
•
Nie ma takiej osoby, której nie po
dałbym ręki.
•Nie poniosłem dotąd porażki, cho

ka szansa przede wszystkim dla roz

ciaż nie wszystko w moim życiu idzie

woju społeczeństwa, np. walka z bez

zgodnie z planem.

robociem, zrównanie szans edukacji
młodzieży ze wsi i miast.
•Nie podałbym ręki człowiekowi

•Moim największym osiągnięciem
jest wspaniała rodzina: żona Elżbieta,
córka Izabela (uczennica III kl. LO w

skorumpowanemu, który nie prze

Gniewie) i dwóch synów Krzysztof

strzega prawa i wyzyskuje innych w

(absolwent prawa na Uniwersytecie

celu osiągnięcia własnych korzyści.

Gdańskim) i Marcin (ppor. Maryna

•Poniosłem w życiu wie
le porażek, ale żadnej z nich
nie mogę uważać za życiową.

Wojennej).

Tadeusz Błędzki
•Mieć dużo pieniędzy, tzn. że należy

-)
Bogdan Ackerman
Komitet Wyborczy Wy
borców dla Tczewa
kandydat na prezydenta

Zdzisław Adamczyk f
Komitet Wyborczy Samo
obrony RP
i kandydat na burmistrzaJff

Bogdan Badziong j
Komitet Wyborczy Wy
borców Twoja Gmina
kandydat na burmistrza

Andrzej Banaszak j
Koalicyjny Komitet Wy
borczy SLD - UP
kandydat na burmistrza

Uwaga: gtosy oddane za pomocą kuponów konkursowych oraz SMS
sumują się. SMS można wysyłać do 21 października 2002 r, do godz. 24.00.
Wyniki opublikujemy w Osmmlkm Ba&tytkim 24 października.

nwm

www.supersms.pl
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Kupon plebiscytowy
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PLEBISCYT WYBORCZY
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Dane osob
"
y głosującej
(proszę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami):

&IE PRi*-

Henryk Etmański j

Tadeusz Błędzki
| imię i nazwisko:

Komitet Wyborczy Wybor
ców Koaewskiego Klubu
|J Regionalnego. Kandydat na'
gjj
burmistrza

adres (i telefon):

!

||H
Z.
Możesz wygrać jeden z 19 radiomagnetofonów, jeśli odpowiesz na pytanie:

Koalicyjny Komitet Wy
borczy SLD - UP
kandydat na prezydenta

O
Marian Furmanek J
|Komitet Wyborczy Wy|borców Praca Mieszkanie f
i Rodzina
kandydat na prezydenta^

Maria Gurzyńska j

j Komitet Wyborczy PSL
|kandydatka na burmiI strza

Kiedy odbędzie się I tura wyborów samorządowych?
. (zakreśl właściwy kwadrat)

J

a) 24X2002 r.Q]

b) 27 X 2002 r. [^]

c) 5 XI 2002 r.| |

Wypełniony kupon dostarcz (wyślij lub przynieś) do swojego lokalnego oddziału „Dziennika"
1 lub do Bjura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
• nie później niż do 21 października.
I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
I danych osobowych przez organizatora konkursu
i na cele z nim związane.

J

rS

podpis
cu

CL.

Tu naklej zdjęcie
jk -

Zenon Odya

swojego kandydata

Komitet Wyborczy Wy
borców Tczew 2002 Plus ?
kandydat na prezydenta. "

(wraz z nazwiskiem)
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Mirosława Okupska;
Komitet Wyborczy Wy
borców Wierzyca
kandydatka na burmi- .fi

<4jrza

2j

Kazimierz Polec|
Komitet Wyborczy Wy
borców Nasza Szansa w .
Europie. Kandydat na
burmistrza

i <D
o.
Henryk Resmerowski :
|Koalicyjny Komitet Wy
borczy SLD - UP
j
kandydat na burmistrzaJ
_
-°i
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POWIEDZIELI W KONFESJONALE
pomyśleć jak mądrze i rozsądnie je

moja rezygnacja ze szkoły muzycznej,

wydać. Jednak dla mnie pieniądze nie

co później rzutowało na moje dalsze

są najważniejsze, jak mówi przysłowie

życie.

„pieniądze szczęścia nie dają".

•
Oczywiście, z odbudowy zamku
gniewskiego, chociaż wiem, że sukces

rym nie podałbym ręki i chciałbym,

ma zawsze wielu ojców, a porażka za

aby tak było do końca mojego życia.

wsze miała jedną matkę, czyli mnie.

Dotyczy to także spojrzenia drugiemu
•W życiu prywatnym i zawodowym,

Andrzej Liss

•Dużo pieniędzy to dla mnie dobro

•Na dzisiaj nie ma takich osób, któ

człowiekowi prosto w oczy.

życiowego, aby służyć ludziom.

Kazimierz Jabłonka

byt ludzi.
•Nie podałbym ręki wszelkim kola
borantom.
•Dla mnie największą porażką była
klęska idei i wartości sierpnia 1980

•
Dużo pieniędzy to radość z możli
wości realizacji marzeń, ale też niepo

roku.
•
Najbardziej dumny jestem z możli

do tej chwili, nie miałem do czynienia

kój, aby zachować godność, człowie

wości uczestniczenia w budowie de

z dotkliwą porażką. Jednak moim nie

czeństwo.

mokracji i suwerenności Polski.

szczęściem jest to, że jestem człowie
kiem zbyt ufnym, co może sprawić, iż
porażka mnie nie ominie.
•Moim największym osiągnięciem
jest posiadanie wspaniałej rodziny, ko

•Dużo pieniędzy to pojęcie względ

Balcerowiczowi.
•Nie przypominam sobie większych
•Jestem dumny z posiadania udanej
rodziny oraz z możliwości pracy spo

Kilkuletnia praca w samorządach lo

łecznej na rzecz innych ludzi.

Wiesław Jabłoński

ko człowieka kompetentnego, nie bo

dy powinien mieć tyle, aby mu star

jącego się trudnych zadań.

czało na godziwe życie. Od dziecka

•Nie jestem zawistny. Nie ma więc
takiej osoby, której nie podałbym ręki.
Chętnie wybaczam wszystkim.
•Znaczącej porażki dotychczas w
moim życiu nie było.
•
Dzięki uporowi ukończyłem dwa
^kultety: wieczorowo i zaocznie. Za
"siągnięcie uważam zajmowanie kie
rowniczych stanowisk w dużych fir
mach, szczęście rodziny oraz to, że
dzieci kontynuują moje zainteresowa

iv

gorii życiowej porażki.
•Najbardziej dumny jestem z żony,
dzieci i wnuków, czyli z mojej rodziny.

Mirosława Okupska

ciężko pracowałem i zadowalam się

•Mieć „dużo pieniędzy" oznacza dla

tym co mam.
•Nie znam takich ludzi. Wyciągam

tys. zł.

dam rękę każdemu.
jakie mógłbym rozpatrywać w kate

•Dużo pieniędzy nic nie znaczy. Każ

•Duże pieniądze to dla mnie 100

Jednak cenię sobie zgodę, więc po
•
Nie przypominam sobie zdarzeń,

mój temat poglądu, odbioru mnie ja

Henryk Etmańsłri

ne. Dla każdego oznacza coś innego.
•Może i takie osoby by się znalazły.

wpadek życiowych.

chającej żony, wesołej trójki dzieci.
kalnych pozwoliła na wyrobienie na

Zenon Odya

•
Ręki nie podam oczywiście panu

rękę do wszystkich i jeżeli mogę, to

tak grzeczna jak ja mogła komuś nie

pomogę.
•Nie poniosłem żadnej życiowej po
rażki. Los trzymam twardo w swoich
rękach. Nie podejmuję się działań z
góry skazanych na porażkę.
Cieszę się z każdego innego osiągnię

•Nie poniosłam dotąd w życiu dru
zgocących porażek.
sukcesów. Myślę, że wszystko jeszcze
przede mną.

Kazimierz Polec

•Pieniądze nie są dla mnie najważ

•Dom - rodzina oraz rozbudowująca
się działalność zawodowa.

Kazimierz Smoliński

•
Nigdy ilość pieniędzy nie była dla
mnie najważniejsza. Natomiast mia

dzy to m.in. nowe mieszkania, wyre

dawania.
•
Ręki nie podałbym chyba tylko...
diabłu.

montowane szkoły. W życiu prywat
nym - to większa możliwość podziel-

•
Nie doświadczyłem dotąd życiowej

nia się nimi z innymi ludźmi. Prawdzi

porażki. Mogę mówić tylko o niepo

wym bogactwem dla mnie jest czło

wodzeniach.

wiek i jego czyny.

•
Niewątpliwie z rodziny. Zawodowo,

•
Ręki nie podałbym tylko takiej oso

jako burmistrz miasta i gminy Pelplin

bie, która jej nie ma. Żeby nie było jej

•
Dużo pieniędzy dla mnie to tyle, że

łem satysfakcję, jeśli dzięki mojej pra
cy zawodowej posiadałem taką ilość,

podczas drugiej kadencji - z otrzyma

by starczyło na realizację najpilniej

która pozwalała mnie i mojej rodzinie

nia „Miecza Przedsiębiorczości" od

cia, mniejszego czy większego.

Janusz Linda

•
Jest to temat osobisty, który pozo
stanie moją tajemnicą.

podać ręki.

•
Nie odniosłam spektakularnych

•Jestem dumny ze swojej rodziny.

Rys. Marek Wdziękoński

mnie zdrowie i szczęście.
•Nie wyobrażam sobie, żeby osoba

z tego powodu przykro.
•
Nie ma w moim życiu wydarzeń, o

nia zawodowe. Córka jest matema-

niejsze. Ich ilość wyzwala różne reak

szych potrzeb gminy Pelplin, czyli

żyć dostatnio oraz jeszcze pomagać

Regionalnej Izby Gospodarczej w

których chciałbym zapomnieć, lub

tyczką, zaś syn ekonomistą.

cje. Dużo pieniędzy to pojęcie względ

m.in. rozwiązanie problemu bezrobo

innym.

Tczewie dla gminy najbardziej przyja

których musiałbym się wstydzić, naj

ne, inne dla każdego człowieka. Np. w

cia, rozwój małej i średniej przedsię

budżecie gminy dałoby możliwość

biorczości, drogi, edukację (nowocze- ,

pieniędzy, trudno więc mi

skuteczniejszego rozwiązywania pro

sne technologie), kulturę i sport, a

powiedzieć, co to jest dużo

blemów mieszkańców.

może starczyłoby i na basen.

Marian Furmanek

•
Nigdy nie brakowało mi

pieniędzy.
•Chyba nie ma takiej osoby. Nie
mam wrogów. Podam rękę każdemu.
•Nie poniosłem dotychczas

•
Dużo pieniędzy jest dla mnie abs
trakcją w rękach złej czarownicy.
•i Rękę podaję wszystkim, chociaż
Czasami mam ochotę ją cofnąć.
•
Myślę, że największą porażką była

Jan Urbański

nadzieję, że tak będzie dalej.

do tego nie dojdzie.

•Polityki nie rozpatruję w kategorii

•
Dużo pieniędzy może oznaczać, że
mam ich więcej aniżeli potrzebuję na

z czego się cieszę, co wywołuje we

stem od niej zależny. Natomiast w ży

kupno upatrzonej np. rzeczy. Nato

mnie uczucie wdzięczności, wzrusze

kuratora sądowego utwierdziły mnie,

nej, pelplińskiej młodzieży stworzyć

ciu zawodowym i rodzinnym, na

miast w kategorii subiektywnej odpo

nia, radości. Począwszy od udanej ro

że człowiek jest istotą ułomną, że po

warunki do realizacji ich ambicji.

szczęście, byłem od porażek wolny.

wiedzieć jest trudniej, gdyż jest to po

dziny, przez wydarzenia związane z

•Największą satysfakcję sprawiają

jęcie względne. Dla mnie może nie ist

wizytą Jana Pawła II, czy osiągnięcia

nieć. Każda kwota jest tak samo waż

zawodowe. Jednak najbardziej sobie

•Moim największym osiągnięciem
było, kiedy pracując w Szkole Podsta

mi moje sukcesy zawodowe, w szcze

cenię nabytą w czasie mojej pracy sa

co powinno cechować każdego. To

wowej w Pelplinie zostałem wybrany

gólności zdobyte tytuły zawodowe:

świadczy m.in. o człowieczeństwie.

przez uczniów za jednego z najmil

radca prawny, adwokat i doradca po

szych nauczycieli.

datkowy oraz funkcjonujące organiza

Gdy ktoś jest w potrzebie, podanie rę

nia życia, wyciągania wniosków i sto

cje społeczne, których byłem współza

ki stanowi pomocną dłoń. W tym

sownego do nich działania.

łożycielem i wśród członków, których

przypadku każdemu bez wyjątku rękę

bezstresowe życie i zwiedzanie świa

mogę spędzać wolny czas oraz poma

podam. W drugim przypadku podanie

ta.

gać innym.

ręki jest dla mnie gestem szacunku.

•
Nie uważam, abym taką przeżył.
Jestem człowiekiem czynu. Każde nie

Hemyk Resmerowski

powodzenie, czy trudności wyzwalają

•
Dużo pieniędzy oznacza dla mnie

we mnie jeszcze większą energię do
działania.
•Umiejętność wykorzystania zdoby
tego wykształcenia i doświadczenia

•
Po latach wybacza się nawet wro

Andrzej Stanuch

•
Dużo pieniędzy to radość z ich wy-

gowi.

na.
•
Można to interpretować dwojako.

Wszystkich szanuję.
•To, że osoby, na które najbardziej
mogłem liczyć stanęły przeciwko
mnie.
•
Mam różne osiągnięcia, jednak naj
bardziej cenię sobie wykształcenie,
które stale poszerzam. Bardzo dumny
jestem również z tego, że udało się
doprowadzić do rozpoczęcia budowy
mostu na Wiśle.

Kazimierz Jabłonka j
Komitet Wyborczy Samo
obrony RP
11
j kandydat na burmistrza

•
Sporo się w moim życiu wydarzyło

zwycięstw i porażek, ponieważ nie je

rozumianej w sensie pomocy, jest tym

Maria Gurzyńska

ko zdrada ideałów, przekonań. Nigdy

•
Osobom o „brudnych rękach".

by określić jako porażkę życiową.

wnuczkę Paulinkę.

większą moją porażką może być tyl

oraz z telefonizacji gminy.

•Brak możliwości, aby utalentowa

danie mu ręki, jako gestu, czy też ręki

dorodnych synów oraz kochającą

komu nie mógłbym podać ręki i mam

znej rozwojowi przedsiębiorczości

Umiem wybaczać. Całe życie i zawód

•
Nie miałem takiego problemu.

żadnych niepowodzeń, które można
•
Mam szczęśliwą rodzinę,

•
Dotychczas nie spotkałem nikogo

Komitet Wyborczy Wy
borców Bezpieczeństwo
Porządek. Kandydat na
burmistrza

Andrzej Liss

Janusz Linda i

Wiesław Jabłoński \

Komitet Wyborczy Wy
borców Niezależni 2002
kandydat na burmistrza.

i

Komitet Wyborczy Wy
borców Prawo i Rodzina
kandydat na burmistrza,

Wojciech Wanke

•Pieniądze nie były dla mnie nigdy
celem samym w sobie. Traktuję je jako
jedno z narzędzi dochodzenia do celu.
W życiu samorządowym dużo pienię-

morządowej umiejętność obserwowa

(kap)

oddalona
Tuż przed zamknięciem numeru
otrzymaliśmy wiadomość, że
decyzją Sądu Okręgowego w
Gdańsku skarga na uchwałę
Miejskiej Komisji Wyborczej w
Tczewie, dotyczącą uchylenia
rejestracji miejskich okręgów
wyborczych Komitetu
Wyborczego Prawo i Rodzina,
nie została uwzględniona.
Następstwem tego jest również
uchylenie rejestracji kandydata
na prezydenta Tczewa, Lecha
Winklasa.

REKLAMA

CZY INTERESUJĄ CIĘ

KREDYTY
Z POLSKICH BANKÓW
CZY ŚRODKI FINANSOWE Z

CREDIT UNION?

i

.
i
i
I
Kazimierz Smoliński{
s Komitet Wyborczy Wy[ borców Samorządność
[ dla Tczewa
kandydat jna jjrezydenta ^

Andrzej Stanuch
Komitet Wyborczy Wy
borców Samorządni
j kandydat na burmistrza

!.

OD

5
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Jan Urbański
Komitet Wyborczy Wy
borców Prawo i Rodzina
kandydat na burmistrzaJ

Wojciech Wanke
Komitet Wyborczy Wy
borców Twoja Gmina
kandydat na burmistrza

5000 DO 500 000 zł

- dla zarabiających poniżej średniej krajowej
- dla małych i średnich przedsiębiorstw
- bez poręczycieli
- nie pobieramy opłat wstępnych
- bez zbędnych formalności

TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA!!!
oprocentowanie na poziomie kredytów z
Unii Europejskiej!

ISiCł

Twój Oddział Regionalny:
Gdańsk, ul. Okopowa 7, pok. 208
Gdynia, ul. Świętojańska 37/5, III p., pok. 1
tel. (058) 308-15-19 (budynek Centromoru)
tel. 058/661-42-77

infolinia handlowa 0 804 288 488
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WIECZÓR

wybrzeża

Dziennik

Bałtycki

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

Jesienna Promocja!
Dodatkowe wyposażenie GRATIS!

WYŻSZA SZKOŁA
ADMINISTRACJI I B I Z N E S U
w GDYNI

STUDIA PODYPLOMOWE

Felgi alu, radia, głośniki, alarmy itp.
Sprawdź pakiet dla każdego modelu.

Zarządzanie i przedsiębiorczość
Program studiów zawiera nowoczesną wiedzę
z zakresu zarządzania organizacjami, zarządza
nia finansami, zasobami ludzkimi, prawa pracy;
wyposaża uczestników studiów w niezbędną prakty
czną i nowocześnie przekazaną wiedzę menedżerską.

BCastrol

Volkswagen Bank Polska

•

Komunikacja i marketing

Groblewski

Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu komunikacji,
podstaw marketingu, socjologii i psychologii społecznej,
języka promocji i polityki oraz mediów, budowania wizerunku
firmy i osoby, prowadzenia kampanii promocyjnych
i wyborczych. Zajęcia prowadzą osoby znane z mediów,
pracownicy nauki z całej Polski, praktycy, autorzy fachowych
książek, dziennikarze, literaci.

Gdańsk, ul. Jagiellońska 12A, tel. (058) 511 90 00
10152617/A/88Ó

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie
zarządzania firmą; oferta studiów adresowana jest przede wszystkim
do menedżerów personalnych, kandydatów do zatrudnienia w komórkach
personalnych firm oraz doradców personalnych.

NOWA KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA 2002/03

Szkoła trenerów biznesu
Unikalne w Polsce przedsięwzięcie edukacyjno-formacyjne o charakterze
warsztatowo-treningowym dla liderów biznesu, doradców personalnych,
absolwentów studiów wyższych, osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują
się lub chcą się zajmować szkoleniami dla firm.

JUŻ W SPRZEDAŻY

-płaszcze}*

Zarządzanie Mediami i Nowe Dziennikarstwo
Podczas zajęć, prowadzonych przy współpracy z Video Studio Gdańsk, słuchacze
zdobywają wiedzę z zakresu tworzenia i zastosowania różnych gatunków dziennikarskich,
zwłaszcza w zakresie nowych mediów (e-komunikacja). Studenci uzyskują wiedzę z zakresu
prawa medialnego, a także poznają w praktyce najnowsze technologie i narzędzia służące
do tworzenia przekazu medialnego. Studia zostały objęte opieką Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji oraz patronatem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej.

: honr,' \:

km
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Sklep Firmowy Aryton Chmielno

k. Kartuz, teł. 684-20-22
Aryton Gdynia,
Juwena Gdańsk,
Claudia Elbkgg,
Moda Club Elbląg,

ul. Świętojańska 51
ul. Tkacka 22/26
ul. Bałuckiego 14 a
ul. Czerwonego
Krzyża 5/11

r

Gdynia, ul. Kielecka 7
tel. /58/ 660 74 00, 660 74 21, 660 74 23, 660 74 22, info@wsaib.pl, www.wsaib.pl

Ogłaszaj się!

Szlachetne tkaniny. Wyłącznie najcenniejsze surowce. Różno
rodność strukturalna i fakturalna tkanin. Wyjątkowa miękkość,
lekkość, puszystość i delikatność. Bogate wzornictwo oraz ga
ma ciepłych kameli, beży i brązów.
Znak Jakości

D 0 Ul U

Biura
Reklamy:

OKTAN

<rą^L)

Patronacki® Staej® Patiw
Rafinerii Gdańskitaj SA

I

O

t?} zawsze
w środę
w Dzienniku

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-265
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-526
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

GRZEWCZY

z

d o s t a w ą

d o

d o m u

—

RGtemt

a

infolinia

——

78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Słupska

tel. {0591 811 34 57, 811 34 78, fan (059} 811 34 77

I

OLEJ OPAŁOWY
lekki RGterm

w ciaałei ofercie:

Zamówienia można składać:

blachodachówki
blachy trapezowe
blacha płaska
okna i wyła2y dachowe
orynnowanie Borga
orynnowanie pcv
opierzenia
uszczelki
wkręty

Biuro Handlowe:
Żukowo, ul. Kościerska 11, tel. (58) 685 90 12-14, (58) 681 72 74, fax (58) 685 93 94

O

N
GE K

O

profile pcv

DECEUNINCI

profile alu

WICONA

p

R
0

TECHNIKA
OKIENNA I DRZWIOWA

Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe:
Żukowo, ul. Armii Krajowej 1, tel. (58) 681 73 31, fax (58) 685 90 26

www.rafol.com.pl

B91GM

szwedzka precyzja |
fachowe doradztwo i
gwarancja 15 lat j
atesty i aprobaty i
transport j

nnfR hi®

Wiesz co masz na dachu!

i

IL

Tl

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

N

co

RATKA

zawsze we wtorek w Dzienniku

WOOTMARK

O

Ogłaszaj się!

2041471/A/949

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel/fax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 531-97-84
Żukowo, ul. Kościerska 9, teiyfax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, teiyfax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel7fax (0-55) 247-93-35
wwiwjnakn>-budxonLpl
21800411/A/1154

M
0

A

autoryzowanych biu ach sprzedaży:
781 66 77
301 67 12
236 15 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
647 16 85
692 09 99
678 71 11
771 23 97
563 90 95
247 93 35
531 97 84
774 58 55
681 82 56

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
j
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16
ul. Grunwaldzka 93
os. Konstytucji 3 Maja 5A {
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

10143390/0/30 I

Jesień pod własnym dachem
SDRGA*
DachziegeJwerke
NELSKAMP

BRAAS
C BMLiX
J

pyta

Gdynia
Gdańsk
Elbląg
Kartuzy
Kościerzyna
Leśniewo
Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.
Reda
Rumia
Starogard Gd.
Sztutowo
Tczew
Władysławowo
Żukowo

BLACHODACHÓWKI I TRAPEZY

od 18,99 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

DACHÓWKA CEMENTOWA

od 21,00 zł/m2

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ
ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne

Za kompletny dach, docieplenie budynku lub okna otrzymasz dwuosobowe wczasy!

O tym się mówi

www.naszemiasto.pl
sorwis informacji lokjinyc.li

ziennik
WIECZÓR Dz
wybrzeża

ałtycki(%
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Kłusują dzieci i ich rodzice, biedni i dobrze sytuowani

Słupia trocią słynąca

S

łupsk
oprócz
pięknego ratusza
i największych
zbiorów
dzieł
Witkacego
w Polsce ma też
nie lada atrakcję.
Troć. Rybę, która oprócz zna
komitych walorów smako
wych i emocji związanych
z jej połowem przysparza
wielu kłopotów wędkarzom
i Polskiemu Związkowi Węd
karskiemu
oraz
pracy
wszystkim służbom mundu
rowym. W jej ochronę zaan
gażowana jest bowiem poli
cja, Straż Graniczna, Straż
Miejska oraz agencja ochro
niarska. Ich połączone siły
przemierzają brzegi Słupi
poszukując kłusowników.
Niestety, pilnowanie brzegu
daje nikłe rezultaty. Okolicz
ne wsie utrzymują się z grzy
bów i właśnie troci. Nielegal
ny połów to dla ich miesz
kańców jedyne źródło zarob
ku. „Skłusowana" ryba jest
wędzona i sprzedawana - ki
logram kosztuje nawet 50 zł.

Mama, tata i ja
Stereotyp kłusownika nie
istnieje. Kłusują dzieci i ich
rodzice, osoby starsze, bied
ne i dobrze sytuowane. Dla
pieniędzy - tych na codzien
ne wydatki i coś „ekstra". Nie
przeraża ich nawet to, że
grozi za to kara grzywny,
a nawet więzienia.
- Teraz rozpoczął się dla
nich raj, a dla ryb okres
ochronny - mówi Teodor
Rudnik, prezes Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Słupsku. - Staramy się ten
proceder ukrócić, ale nie za
wsze się udaje.
Nie udaje się tym bardziej,
gdy rozpoczyna się okres
ochronny na trocie, obowią
zujący od października do
1 stycznia. Ławice ryb płyną
L.

wtedy w górę rzeki na tarło.
Wystarczy tylko sieć, kawa
łek drutu, tzw. szarpaka, by
nałowić w kilkanaście minut
nawet kilkadziesiąt kilogra
mów ryb.

1

Z noktowizorem
nad rzekę
W tym roku po raz pierw
szy wędkarzom pomoże
agencja ochrony Secret ze
Słupska. Na ten niecodzien
ny pomysł wpadli słupscy
wędkarze. Każdemu ochro
niarzowi płaci się „od łba".
Ten motywacyjny system
nagradzania ma wpłynąć na
ich sprawniejszą pracę.
- Słupsk jest prawdopo
dobnie pierwszym miastem,
w którym wprowadzono taki
system - dodaje Rudnik. Musimy pilnować ryb, gdyż
rocznie ginie ich nawet kil
kanaście ton. Są odławiane
głównie przez kłusowników.
Dowiedziałem się niedawno,
że jeden z takich amatorów
troci odłowił sam w ciągu
roku 6 ton ryby. Umowa
z firmą ochroniarską to dla
nas jedyny sposób na od
straszenie kłusowników, sa
mi nie byliśmy w stanie pil
nować rzeki.
Ochroniarze już patrolują
Słupię w granicach admini
stracyjnych miasta rano
i wieczorem. Są wyposażeni
w system łączności i parali
zatory do obezwładniania co
bardziej agresywnych kłu
sowników oraz noktowizory.
Inicjatywa
słupskich
wędkarzy cieszy policję.
- Nie jesteśmy w stanie
pilnować rzeki na całej jej
długości, więc takie inicjaty
wy są potrzebne - mówi mł.
insp. Waldemar Fuchs, ko
mendant KMP w Słupsku. Oczywiście, będziemy po
magać, w miarę możliwości.

W

——

Troć to ryba z rodziny łososio
watych. Występuje w wodach
północno-wschodniej części
Oceanu Atlantyckiego oraz
w zlewiskach tego rejonu, od
Morza Białego, na północy, po
wybrzeże Hiszpanii na połu
dniu.
Osiąga do 1 m długości i ciężar
12-15 kg. Troć żywi się w mo
rzu głównie szprotami, śledzia
mi i skorupiakami morskimi,
w rzekach zjada larwy owadów
i inne bezkręgowce, a także
drobne ryby. Na tarło (od wrze
śnia do grudnia) wchodzi do
rzek. Samica wygrzebuje ogo
nem zagłębienie w dnie, do
którego składa 5-8 tys. ziaren
ikry, zapładnianej przez samca.
Wylęg ma w marcu, młode po
zostają w rzekach przez 2-3 la
ta, po osiągnięciu długości ok.
10-20 cm spływają z biegiem
rzeki do morza.
Osobniki dorosłe po odbyciu
tarła często giną z wyczerpa
nia, ponieważ w okresie godo
wym zaprzestają żerowania. W jeziorach troć tworzy nieco mniejszą for
mę, zwaną trocią jeziorową, osiągającą w Polsce ciężar 3-6 kg, jednak
np. w jeziorach alpejskich ciężar niektórych okazów sięga 36 kg. W Mo
rzu Aralskim troć tworzy lokalne podgatunki: troć czarnomorską oraz
aralską. Największym podgatunkiem jest troć kaspijska, osiągająca 51 kg
wagi, występująca w Morzu Kaspijskim.

Na niecodzienny pomyst
zatrudnienia ochroniarzy
pilnujących ryb wpadli
wędkarze z Polskiego
Związku Wędkarskiego
w Słupsku.
Fot. APR-SAS

REKLAMA

SAM SPRAWDŹ NASZE CENY!

Opowieści
o taaakiej rybie
Oprócz kłopotów, trocie to
też interes dla miasta. Po za
kończeniu sezonu ochronne
go, w Nowy Rok do Słupska
przyjeżdżają setki wędkarzy
z całej Polski. Na brzegu rze
ki, od Słupska do Głobina,
głowa przy głowie „moczą ki
je w wodzie". Każdy ma na
dzieję na złowienie tej naj
większej w życiu - 20-kilogramowej.
- Nieważne, że był Sylwe
ster - mówi Grzegorz Piątek,
wędkarz ze Słupska. - Już od
rana, od godziny czwartej,
stajemy na brzegu i łowimy.
To okazja do wymiany do
świadczeń, Oczywiście, nie
zdradzamy tajemnic jeśli
chodzi o połów, ale pogadać
o taaaakiej rybie każdy lubi.
(klotz)
ns
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W maju br. w Słupsku oddano
do użytku przepławkę dla troci.
To specjalna budowla umożli
wiająca i ułatwiająca rybie po
konanie przeszkód na rzece.
Specjalnie wybudowane koryto,
w którym płynie szybkim nurtem
woda, ma przypominać rybie jej
naturalne środowisko. Jej dno
pokryte jest kamieniami z gór
skich potoków. Niedługo bu
dowla zostanie wyposażona
w system monitorujący ilość
przepływającej ryby. Dzięki temu
będzie można ją dokładnie poli
czyć oraz poznać jej zwyczaje.
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Ofert® ważna do wyczerpania zapasów magazynowych, Wszyrtkie ceny zawierają VAT.
Informujemy, że zdjęcia niektórych artykułów wie zawsze są pelwym odzwierciedleniem rzeczywistości.

Oferta ważna do 17 października 2002 r.

największy wybór

w najniższej cenie

TTfSTSmui
Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

prsy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Sicifiltwa 9, tal. 769 47 00
OTWARTt! PON-JOł: •.00-20.30, NIID1.10.00-1S.00

10152714/B/884

0

piątek
11 października 2002 r.

I®

Co wipfip o powiprip

m llifatsiwli.
ittvi

Dziennik Tczewski

GOSC „DZIENNIKA

i-n

Kociewskie kapliczki

Napisy zatarł czas

Zloty radny
Rozmowa z Ryszardem Różyckim, zwycięzcą
w „Dziennikowym" plebiscycie na Majiepszego Radne
go Powiatu

- Niemal do samego końca
zabawy pana nazwiska nie
byio na liście rankingowej.
Ostatecznie okazał się pan
przysłowiowym czarnym
koniem plebiscytu...
- Ja również byłem bardzo
zaskoczony, gdy w piątek
rano moi przyjaciele gratu
lowali mi zwycięstwa w
plebiscycie. Ich zdaniem,
Ryszard Różycki
zostałem nagrodzony za
Fot. Andrzej Połomski
moje dokonania nie tylko
na niwie sportowej ale i będące efektem mojej
pasji społecznikowskiej. Wspominają imprezy,
które organizowałem, jak choćby tą z czerwca „Gwiazdy Dzieciom". Zdumiało mnie jeszcze coś.
Okazało się, że jeden z moich przyjaciół zbiera
wycinki z prasy poświęcone mojej osobie. Pokazał
mi ich 14..
- To nie jest pana pierwsze zwycięstwo w plebi
scycie. Czy ma pan jakąś receptę na wygrywanie?
- Nie można mówić o recepcie. Po prostu realizuję
swoje credo życiowe: „lyie w życiu mam, ile sam
innym dam". W szkole pracuję już ponad 20 lat.
11 października mija 10 lat mojej pracy w IILO
im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. Stąd chyba
moja popularność. Zabiegam o to, aby baza do
uprawiania sportu była w naszym powiecie jak
najlepsza. Staram się po prostu być dla ludzi.
- Pamięta pan swój pierwszy wygrany plebiscyt?
- Tak. Wygrałem plebiscyt na najlepszego działa
cza sportowego klubów sportowych w Gdańsku.
Byłem wówczas kierownikiem sekcji hokeja na
lodzie RKS Stoczniowiec Gdańsk.
- Czego oprócz sławy można życzyć zwycięzcy?
- Przede wszystkim zdrowia.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Krystyna Paszkowska

ff

U

W miejscu
drewnianego krzyża

w prenumeracie

Śniadanie
I
z Dziennikiem!
i
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Oferta tylko dla mieszkańców Tczewa

mieszczeni w
nich święci,

stojąc
na
skrzyżowa
niach dróg,
przypomina
ją o ostrożnej
jeździe samochodem. W
maju zbierają się pod nimi
wierni, aby się modlić.
Gdzie nie było świątyń,
katolicy - budując przy
drożne kapliczki - chcieli
okazać przynależność do
swego Kościoła, stawiano
krzyże a także przydrożne
kapliczki, pod którymi mo
dlono się w maju do Matki
Boskiej, a w czerwcu czczo
no Najświętsze Serce Jezu
sa. Fundatorami kapliczek
byli i są przeważnie zamoż
niejsi mieszkańcy wsi, wy
konawcami cieśle, murarze.
W każdej wsi kociewskiej
' można spotkać kobiety dba
jące o o krzyż lub kapliczkę.

Do 32% taniej

t
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Dziennik
najlepsze wyniki
Bałtycki^ najświezsze informacje

SKORA I DĄB
STYLOWE MEBLE HOLENDERSKIE NOWE
I UŻYWANE
MEBLE
Tczew

HOLENDERSKIE

Pszczółki

ń mi

M1i
Pszczółki,
ul. Kościelna 14
Pruszcz Gd.
(przy dworcu PKP)
pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
Tel. (058) 682-90-88, 0602-25-65-08

W roku 1995 Wydział Bu
downictwa Sakralnego Kurii
Diecezjalnej w Pelplinie
zwrócił się z prośbą od
wszystkich parafii diecezji o
przeprowadzenie inwenta
ryzacji kapliczek i krzyży.
Za wsią Gorzędziej stoi
kapliczka z czerwonej cegły
z figurą Matki Boskiej. Na
resztkach cokołu widać śla
dy napisów „... biskup ordy
nariusz Bernard Czapliński,
biskup sufragan Zygfryd
Kowalski." Resztę napisu
zatarł czas.
Na skrzyżowaniu dróg do
Subków, w Małej Słońcy stoi
kapliczka Matki. Boskiej z
1920 roku. Wybudował ją
Michał Olszewski w miej
scu, gdzie przez wiele lat
stał drewniany krzyż.

Z bocianim
gniazdem
W Małym Garcu kaplicz
kę z kamienia postawiono w
1994 roku. Wybudował ją
Eugeniusz Nowicki. Podob
nie jak w Małej Słońcy, w
miejscu gdzie stoi, był krzyż
z drewna postawiony przez
miejscowego kołodzieja.
Nawet starzy ludzie nie
pamiętają, kiedy została
wybudowana kapliczka w
Gręblinie. Wokół niej jest
cmentarz. W środku jest
kropielnica do święconej
wody. Opowiadanie mówi,
że w czasie drugiej wojny
światowej Niemcy chcieli
dwunastoma końmi prze
wrócić budowlę, ale im się
to nie udało.
W Piasecznie wśród pól
jest kapliczka z bocianim
gniazdem. Wiele kapliczek
jest także przy drodze z
Tczewa do Pelplina. Ta w
Radostowie, z figurką Matki
Boskiej Różańcowej, ma już
sto lat. Przy polnej drodze,
pod lasem, w Brzuścach jest
kapliczka z figurką św. Józe
fa z Dzieciątkiem. Została
wybudowana przez Włady
sława Świtalskiego. Ponoć
zamurował w niej zdjęcie
swojej rodziny.

Z ust do ust
„Krzyże, kapliczki i figury
są poezją naszych dróg, pól,
ogrodów i cmentarzy a za
razem śladem drogi krzyżo
wej pracującego ludu i jego
ziemską niedolą uciśnione
go serca" - napisał w swojej
książce nieżyjący już ks.
Henryk Mross.
Niektóre z nich owiane są
legendami przekazywanymi
z ust do ust. W wielu ka
pliczkach nie ma już starych
drewnianych
ludowych
rzeźb
przedstawiających

Kapliczka przy drodze do Płaczewa.

świętych. Trafiły one do
muzeów, zastąpiono je fi
gurkami gipsowymi czy z
tworzyw sztucznych. Nie
mniej, istniejące kapliczki
są cennymi zabytkami ar

Fot. Józef Ziółkowski

chitektonicznymi. Warto na
nie zwrócić uwagę, zatrzy
mać się, bowiem czekają
one na modlitwę spieszą
cych się.
Józef M. Ziółkowski

Zapraszamy do współpracy
Na naszej stronie „Co wiecie o powiecie" chcielibyśmy publikować roz
maite ciekawostki związane z terenem, gdzie mieszkamy, pracujemy, ży
jemy. W poszukiwaniu takich nieodkrytych zakątków, tajemniczych histo
rii, anegdot nasi reporterzy przemierzają gminy powiatu tczewskiego,
jednak nie do wszystkich ciekawych informacji jesteśmy w stanie do
trzeć. Mamy więc nadzieję, że jak zwykle nie zawiodą nas Czytelnicy.
Prosimy o współpracę. Czekamy na informacje na temat ciekawych ludzi,
zakątków, którymi zechcecie się Państwo z nami podzielić. Można do nas
pisać (83-110 Tczew, ul. Mickiewicza 17) lub telefonować (530-24-36).

Tczew. Ksiądz Antoni Dunajski

Norwidolog wśród duchownych

K

siądz dr Antoni Dunaj dzinami wiedzy. Udało mu
ski, proboszcz parafii się przekonać księdza pro
pw. św. Józefa w Tcze fesora, że można opracować
wie, mówi, że już w szkole chrześcijańską interpreta
średniej interesował się li cję dziejów zawartą w pi
teraturą. Swoje hobby po smach Norwida.
głębił podczas studiów dok
Trafił do czołowych pol
toranckich na Katolickim skich norwidologów, w tym
Uniwersytecie Lubelskim. do prof. Stefana Sawickiego,
Został tam skierowany, aby którzy zdziwili się, że teolog
specjalizować się w dogma - chce zajmować się dziełami
tyce. Studia chciał pogodzić Norwida. Wymagało to do
z pasją literacką. Ks. Dunaj datkowych zajęć z poloni
ski długo zastanawiał się styki, teorii, literatury i do
nad tym, czy uda mu się pi datkowego
seminarium
sać na Wydziale Teologicz doktoranckiego.
nym pracą opartą o źródła
Dzisiaj ks. dr Antoni Du
literackie. Zastanawiał się, najski jest nie tylko wykła
czy mógłby napisać na te-^ dowcą w Wyższym Semina
mat myśli religijnej Norwi rium Duchownym w Pelpli
da. Znalazł promotora, księ nie, ale i autorem kilku
dza prof. Czesława Bartni książek o Norwidzie. Laure
ka, który od dłuższego czasu atem nagród literackich.
interesował się powiązania
- W pierwszej kolejności
mi teologii z innymi dzie jestem jednak proboszczem

Pasją ks. Antoniego Dunajskiego jest twórczość Norwi
da.

15-tysięcznej parafii - mówi
ks. Antoni Dunajski. - Pro
blematyką badawczą mogę

Fot. Józef Ziółkowski

zajmować się tylko tyle, na
ile pozwala mi czas.
(józ)
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Dziennik Tczewski

W tczewskiej Jarzębince

CZYTASZ I WIESZ

Rodzice z dziećmi
robią latawce

Bezpłatnie sprawdzą światła
TCZEW. W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpiecz
ny samochód" jutro, już po raz drugi, będzie można
bezpłatnie sprawdzić i ustawić światła w samocho
dach. - Od 1 października obowiązuje jazda z włą
czonymi światłami mijania - mówi Joanna Piesik,
specjalista ds. marketingu w tczewskim ZKM. Stąd nasza akcja, która tydzień temu spotkała się z
zainteresowaniem zmotoryzowanych mieszkańców.
Światła sprawdzić będzie można w stacji diagno
stycznej przy Zakładzie Komunikacji Miejskiej w
Tczewie, przy ul. Jagiellońskiej, w godz. 8-12.

Przed
szkolu
Niepu
blicznym
Jarzębinka poże-

Wykrywa wady postawy
TCZEW. Posturo-

metr-S to nowoczesny
aparat do szybkiego
wykrywania wad po
stawy u dzieci i mło
dzieży. Jest to jedyne
tego typu urządzenie
w Tczewie, a drugie
w województwie po
morskim. - Ogólnie
mówiąc pozwala on
na określenie budo
wy fizycznej człowie
ka i jej wszelkich
nieprawidłowości mówi konstruktor dr Bartek Barełkowski pod
czas badania przeprowa
Wincenty Śliwa z
Ośrodka Akademic dzanego przez Piotra Huka.
Fot. Marzena Tukalska
kiego Politechniki
Wrocławskiej. - Bar
dzo ważną rzeczą w przypadku tego aparatu jest
powtarzalność i nieinwazyjność badania.
Posturometrem-S można się przebadać w gabinecie
lekarskim, przy ul. Kościuszki 11, tel. 531-35-73.
Niepotrzebne jest skierowanie lekarskie. Rejestra
cja odbywa się w godz. 8-19. Cena badania -wynosi
15 zł.
(mt)

g n a n o

lato, nagradzano rodziców a
artystycznymi
występami
dzieci rozpoczęto uroczyście
nowy rok szkolny 2002/2003.
Było kolorowo, latawcowo i ja
rzębinowo.
Pożegnanie lata rozpoczęto
od nagradzania rodziców za
ich starania w budowanie la
tawców. Wszystkiemu towa
rzyszyła słyszana w tle pio
senka Urszuli „Dmuchawce,
latawce, wiatr", nucona zreszprzez niejednego rodzica.

•

Rslagrody i dyplomy
- Spośród 67 latawców nie
sposób było wybrać ten naj
piękniejszy - powiedziała Ja
nina Mroczkowska, dyrektor
Jarzębinki. - Wspólnie z pra
cownikami uznaliśmy, że na
leży nagrodzić wszystkich ro
dziców, bo tutaj chodzi o coś
więcej niż latawce. Chodzi o
integrację z przedszkolem,
poczucie jedności i przynależ
ności.
Na wszystkich więc czekały
dyplomy, a dla niektórych na
wet nagrody bądź słodkości.
Takim sposobem niektórzy
tatusiowie dostali samochody
strażackie a niektóre mamy
lalki.
- Latawiec robiliśmy ro;innie dwa dni - mówi Joana Brzeska. - Mąż, Krzysztof,
zrobił stelaż, a ja wykonałam
część artystyczną i pomalo
wałam wedle życzenia Dag
mary, naszej córeczki, która
wykazała się dużą cierpliwo
ścią podczas wydzieranek. W
ten sposób stworzyliśmy lata
wiec „Myszkę Miki". W nagro
dę dostaliśmy piękną lalkę,
która oczywiście przypadnie
Dagmarce.

Zdolni rodzice
- Nie wiedzieliśmy, że ma
my tak zdolnych rodziców -

Pięciolatki zachwycały spontanicznością podczas występów.

mówiły potem wychowawczy
nie. - Ale świadomość pla
stycznych zdolności rodziców
naszych dzieci przyda się
jeszcze.
Gościem specjalnym Jarzę
binki był Zenon Odya, prezy
dent Tczewa, który pogratulo
wał rodzicom umiejętności i
złożył życzenia pracownikom
przedszkola z okazji zbliżają
cego się Dnia Edukacji Naro
dowej.
- Takich chwil jak ta mamy
wszyscy coraz mniej - powie
dział. - I chociaż czas poświę
cony swoim najbliższym ni
gdy nie jest czasem straco
nym, to cieszę się, że mamy w
Tczewie takich rodziców, któ
rzy z dzieckiem robią latawce
a nie oglądają telewizję.

Występy i łzy
Po nagrodach i przemówie
niach nadszedł czas na długo
oczekiwane występy dzieci.
Pojawienie się ich, poprzebie
ranych w przepiękne, koloro

Fot. Marzena Tukalska

Dofinansują niepełnosprawnych
TCZEW. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi
nie rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie
kosztów poniesionych przez osoby niepełnospraw
ne, jakie te poniosły zaopatrując się w sprzęt reha
bilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki po
mocnicze. Refundowane są: sprzęt rehabilitacyjny
sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze (soczewki,
aparaty słuchowe itp.). Szczegółowych informacji
na temat refundacji udziela Michał Kortas, pracow
nik PCPR, tel. 532-07-84, w.156.
(mt)

Warunki do spełnienia
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnospraw
ne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub za
siłkiem pielęgnacyjnym wydanym przed 1 stycznia 2002 r.
(dzieci do lat 16), osoby z orzeczeniem o stopniu niepełno
sprawności powyżej 16 roku życia i grupy równoważne z
ZUS i KRUS, u których dochód na jednego członka rodziny
nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj.
1077,77 zł. Dotyczy to również osób samotnych. Wówczas
dochód nie może przekroczyć 65 proc. przeciętnego wyna
grodzenia, tj.1401,10 zł. Osoby ubiegające się o dofinanso
wanie powinny w siedzibie PCPR wypełnić wniosek i zło
żyć opisaną fakturę na zakupiony sprzęt z zaznaczeniem,
ile w poniesionych kosztach refundowała kasa chorych a
ile zapłacił sam niepełnosprawny.

Najmłodsza grupa przedszkolaków, chociaż nieco nie
pewna na scenie, interesowała się wszystkim, co się
działo dookoła.
Fot. Marzena Tukalska

we stroje sprawiło, że u nie
jednego rodzica pojawiła się
łza wzruszenia w oku. A dzie
ci, nie zdając sobie zupełnie z
tego sprawy machały rączka
mi do najbliższych, nawoły

wały rodziców, dziadków, cio
cie, śmiały się i jednocześnie
zachwycały wszystkich dzie
cięcą spontanicznością pod
czas występów
(mt)
REKLAMA

Szukamy autorytetów

Wspomnienia ze starej fotografii

M

iejska Biblioteka Pu
bliczna im. Aleksan
dra Skulteta w Tcze
wie wspólnie z redakcją Kociewskiego MagazymrRegionalnego organizuje konkurs
na tekst publicystyczny
pt.„Szanujmy wspomnienia".
Celem konkursu jest
przedstawienie postaci god
nej naśladowania, będącej
autorytetem swojego pokole
nia oraz opisanie zdarzenia,
które wpłynęło na losy osób
związanych z autorem - mó
wi Urszula Wierycho, dyrek
tor biblioteki.

Nadsyłać można tylko tek
sty oryginalne, napisane
specjalnie na konkurs, dotąd
niepublikowane.
W konkursie przewiduje
się dwie kategorie wiekowe
autorów: młodzieży od lat 15
do 18 i dorosłych. Liczba
prać nie jest ograniczona.
Należy je złożyć osobiście
lub przesłać pod adresem:
Miejska Biblioteka Publicz
na, ul. J. Dąbrowskiego 6, z
dopiskiem „Szanujmy wspo
mnienia". Każda praca win
na być oznaczona dowolnym
godłem słownym lub cyfro
wym, a w dołączonej, zakle-

Czego dotyczy
Urszula Wierycho
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie

- Przedmiotem konkursu jest tekst publicy
styczny, przedstawiony w dowolnym gatunku
literackim, opisujący zdarzenia lub losy ludzi
z ulubionej fotografii w starym albumie. Tekst
Fot. M. Tukalska
powinien być uzupełniony co najmniej jedną
fotografią, bądź czytelną kserokopią z albu
mu, która stała się inspiracją do napisania wspomnień. Oryginalne
fotografie zostaną zwrócone autorom po rozstrzygnięciu konkursu.

jonej kopercie, oznaczonej
takim samym godłem, należy
umieścić kartkę z danymi
autora i kategorią konkursu.

Jury konkursu oceni prace
do 31 października br.
(mt)

mamrok założenia 1974

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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Tczew. Zlot miłośników hulajnóg

Przyjechali mali i trochę więksi
koło stu osób
w wieku od 3
do kilkuna
stu lat zje
chało na so
botni
zlot
hulajnógowców. Impreza odbyła się przy
tczewskim manhatanie. Były
gry zabawy wyścigi. Rywali
zującym dzieciom wtórowali
rodzice i dziadkowie. Były
slalomy przejazdy na czas z
piłkami i... dyniami, które
potem powędrowały do do
mowych kuchni. Wszystkich
obdarowano
nagrodami,
wśród których były gry ma
skotki, łakocie i mnóstwo ja
błek z Gospodarstwa Sadow
niczego w Waćmierku. Nasz
fotoreporter nie mógł prze
oczyć takiej okazji i zrobił ro
dzinne zdjęcie wszystkim
„hulajnogowcom".
Jak nas zapewnili organi
zatorzy (Osiedlowy Dom
Kultury i Rada Osiedla Suchosztrzygi I), następny taki
zjazd zorganizowany zosta
nie wiosną. Wówczas jednak,
obok najmłodszych, na hu
lajnogach rywalizować mają
rodzice.
(mam)

r.

Zlot miłośników hulajnóg zgromadził dzieci i młodzież z całego Tczewa.

Fot. Andrzej Połomski

REKLAMA

Komitet Wyborczy Wyborców

TCZEW 2002

ih&ZEW
2002mZ

Wybór jakiego dokonasz 27 października jest
niezwykle ważny dla Naszego Miasta.
Ja jut dokonałem wyboru, postawiłem na Ludzi:
Pracowitych Lojalnych Uczciwych Sprawiedliwych
Pragnę ich Państwu przedstawić. To dobra drużyna:

Kandydat Na Prezydenta
OKRĘG WYBORCZY NR 1
(STARE MIASTO, DZIAŁKI STASZICA)

1.NADOLSKA ROZA
2.ROGOWSKA EWA
3.DEMBIŃSKI EDWARD
4.GARDZIŃSKI GRZEGORZ
5.TRUSZKOWSKI ANTONI
6.JATKOWSKI SŁAWOMIR
7.DEMPS SEBASTIAN
8.NOBIS JAROSŁAW

OKRĘG WYBORCZY NR 2
(CZYŻYKOWO, GÓRKI)

1. SZULC ROMAN
2. NOWICKI HENRYK
3. AUGUSTYN MIROSŁAW
4. GENCA BRYGIDA
5. OLEJNIK JERZY
6. KNUROWSKI WOJCIECH
7. WILCZARSKI TADEUSZ
8. CZOCHÓR EWA
9. KWAŚNIK TADEUSZ
10. MAKOWSKI ROMAN

&itij'af mi pdituii)

OKRĘG WYBORCZY NR 3
(GARNUSZEWSKIEGO, NOWE MIASTO)

1. BRUCKI RYSZARD
2. SZCZODROWSKI GRZEGORZ
3. GRUDZIŃSKA IWONA
4. TOMCZAK KATARZYNA
5. PRZYTARSKI PIOTR
6. JEDW ABSKA IRENA
7. GRACZYK RYSZARD
8. SOŁTANOWICZ HENRYK
9. OLSZEWSKA MAGDALENA

g| na TCZEW 2002 fitm

OKRĘG WYBORCZY NR 4
(SUCHOSTRZYGI, PRĄTNICA)

1. DREWA ZENON
2. WARCHOL WIESŁAW
3. KUCHAREK ADAM
4. MROCZKOWSKI W ŁODZIMIERZ
5. BIERUT ROBERT
6. ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW
7. SZAJKOWSKA RENATA
8. LEHMANN EW A
9. BAKALARCZYK W ITOLD
10. DERBIS MARCIN
11. DĄBROWSKI MARCIN
12. ROGALEWSKA IWONA
13. SZENROK PRZEMYŚLA
14.JANK KAROLINA
Wy
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Dziennik Tczewski

KONKURS „DZIENNIKA"
! PZU ŻYCIE

W SKRÓCIE

Ku przestrodze

Wygraj komputer

POWIAT TCZEWSKI.

W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze
możecie Państwo wygrać komputer. Wystarczy
wziąć udział w naszym konkursie. .„Dziennik
Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co mie
siąc najlepszego dzielnicowego w województwie
pomorskim.
W gazecie zamieszczamy kupony na których na
leży wpisać imię i nazwisko najlepszego, Pań
stwa zdaniem, dzielnicowego. Nagrodą dla poli
cjanta jest rower, a dla komisariatu, w którym
pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych Czy
telników mamy nagrody w postaci losowanego
raz w miesiącu komputera. 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. Intere
suje nas wszystko, co związane jest z bezpie
czeństwem. Do kuponu można dołączyć dodat
kowo dokładnie opisany problem. Wszystkie
sygnały postaramy się wyjaśnić w porozumieniu
z policją. Kupony prosimy przysyłać do
lokalnych oddziałów „Dziennika" lub do Biura
Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku,
ul. Targ Drzewny 9/11.

Wspólna akcj;

m
PZU ZYCiE SA

(?2002?

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze,;|g|y
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:
Największym problemem mojej okolicy jest:

Imię i nazwisko głosującego:
Adres i telefon:

.

,_

Wyrażam zgodę
na przetwarzanie
moich danych osobowych
przez organizatora
kursu na cele
iim związane.

DZi@nllli€
Bałtycki**

Wspólna
akcja
PZU ZYCIE SA

X

podpis

Policyjny program Popo
zainaugurowany zosta
nie 16 października w
szkołach podstawowych.
Program skierowany
jest do dzieci - od klas
pierwszych szkoły pod
stawowej aż do uczniów
kończących gimnazjum.
Jego założeniem jest na
uczyć młodych ludzi ta
kiego zachowania, aby
nie narażali się na nie
bezpieczeństwa. Nie
chodzi tylko o prawidło
we przechodzenie przez
jezdnię, ale i zachowa
nie w stosunku do ob
cych zaczepiających
dziecko na ulicy bądź
nieznajomych próbują
cych wejść do mieszka
nia. W tym roku w po
wiecie tczewskim pro
gramem zostaną objęte
pierwsze klasy wszyst
kich 34 szkół podstawo
wych oraz dwóch spe
cjalnych. Dzieci otrzy
mają specjalnie przygo
towane elementarze. Do
szkół trafią także ma
skotki - słonie Popo.
Lekcje poprowadzą po
licjanci.

Na osiedlu
TCZEW. Podczas posie
dzenia Rady Osiedla
Suchostrzygi II ocenio
no m.in. bezpieczeństwo
na osiedlu. Jak powie
dział Krzysztof Langowski, kierownik rewiru
policji na Suchostrzygach, w tym roku policja
interweniowała w
mieszkaniach 365 razy,
65 osób zatrzymano do
wytrzeźwienia, 135 osób
ukarano mandatami,
skierowano 78 wnio
sków o ukaranie do Są
du Grodzkiego. Zwięk
szyła się liczba kradzie
ży samochodów w tym
rejonie, co zdaniem po
licji może być spowodo
wane uruchomieniem
systemu monitoringu na
Starym Mieście. Kamery
sprawiły że złodzieje
przenieśli się do innych
dzielnic miasta. Odnoto
wano kilka włamań do
piwnic, skradziono sie
dem rowerów (jeden
odzyskano).
(mam)

Powiat tczewski. Niebezpieczne Suchostrzygi

Giną samochody

stycznia
do końca
września
w powie
cie tczew
skim skradziono 97 samo
chodów. W tym samym
okresie ubiegłego roku łu
pem złodziei padło 75 po
jazdów. Jak twierdzi policja,
najczęściej do kradzieży do
chodziło na osiedlu Sucho
strzygi w Tczewie, zwłasz
cza w okolicach manhatanu.
Niejednokrotnie wystarczy
ło na 10-15 minut pozosta
wić pojazd na parkingu np.
przy ul. Żwirki, aby po po
wrocie z zakupów nie było
już śladu po pojeździe. Zda
rza się, także w Tczewie, że
sprawcy kradną samochody
mając nadzieję na to, że
właściciel zapłaci im za
zwrot „zaginionego" auta.
Tak zdarzyło się na przy
kład pod koniec września.
W sprawę zamieszanych
było aż sześć osób. Za skra
dzione audi, warte około 12
tys. zł, sprawcy zażądali 5
tys. zł okupu.
- Właściciel zgłosił ten
fakt na policję, dzięki czemu
udało nam się schwytać
sprawców. - mówi nadkom.

Czasami wystarczy dziesięć minut nieobecności kierowcy,
aby samochód został skradziony.

Jan Kowalczyk z Komendy
Powiatowej Policji w Tcze
wie. - Kradzieże dla okupu
to jednak ciemna liczba.

Fot. Andrzej Połomski

Zdajemy sobie sprawę, że
wiele okradzionych osób
nie informuje o tym policji.
(mam)

"CóTadźTpóncja"
Jeżeli złodziej ma zamówienie na jakiś pojazd i bardzo mu zależy na jego
ukradzeniu, to zapewne mu się to uda. Wiele aut ginie jednak niejako
przypadkowo. Do kradzieży zachęcają słabe zabezpieczenia. Pamiętajmy,
że im te zabezpieczenia są lepsze, im jest ich więcej, tym dłużej sprawca
będzie je pokonywał, a czas zawsze działa na jego niekorzyść. Warto sto
sować zabezpieczenia niestandardowe, takie które mogą zaskoczyć zło
dzieja. Na tych dostępnych na rynku „fachowcy" się szkolą. Trudniej
ukraść samochód z garażu czy ze strzeżonego parkingu.

REKLAMA

SAM SPRAWDŹ NASZE CENY!
Odtwarzacz kasetowy JVC KS-F 363

Odtwarzacz CD/CD-R JVC KD-S 7R

18 stacji FM. 6 MW/LW. RDS, autorewers,
zdejmowany panel, 1 wyjście na wzmacniacz, 4x40 W

RDS, 18 stacji FM + 6 MW/LW.
1 wyjście na wzmacniacz, zdejmowany panel, 4x40W

PODUSZKA
NA PAS

DYWANIKI
GUMOWE
(

REKLAMA

na przód, 2 szt.

99

zł

0

NEONY

ZAPACH

Z WYMIENNYM
WKŁADEM

Krzysztof Klenczon, Seweryn Krajewski
wykonawcy

Anna Seniuk tut> Joanna Kurowska,

Oferta wahia do wyczerpania zapasów magazynowych. Wszystkie ceny zawierają VAT.
informujemy,-ie zdjęcia iniektórych Artykułów nie zawsze %ą palnym odzwierciedlaniem rzeczywistości.
Oferta ważna do 17 października 2002 r.

Elżbieta Zającówna b® Hanna Śleszyńska
Joanna Pałucka, Anna Ścigalska
Tomasz Stockinger iob Piotr Gąsowski
Wiktor Zborowski m Robert Fozmus
Stefan Każtiro. Grzegorz Kucias
* A I> < O

Droga do gwiazd
13.10.2
ul. Olimi

odz. 19:00, Starogard S<
ów ^tarogardzkifclM % Hi

NOR

w najmzszej cenie

Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDANSK-KiEŁPiNEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, teł. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.OO-20.30, MIEDZ. 10.00-1 B.OO

10152713/B/884
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Zespół Szkół nr 1 w Pelplinie

Sportem i nauką stoi
ramach
Zespołu
Szkół nr
1 w Pelp1inie
d z i a ł a

podstawowa i gimnazjum.
Łącznie pod opieką placów
ki jest 622 uczniów. Nic więc
dziwnego, że kiedy tylko
rozbrzmiewa dzwonek na
przerwę, z budynku, a wła
ściwie gmachu, wylewa się
fala dzieci i młodzieży. Gwar
jest przy tym niesamowity.
Na początku roku szkolnego
jedynie ci najmłodsi niekie
dy czuli się nieco zagubieni.
Szybko jednak o ich dobre
samopoczucie zatroszczyli
się starsi koledzy i koleżan
ki oraz nauczyciele. Dyrek
torem szkoły jest Józef Wasiuk, jego zastępcą Lucyna
Bielińska. - Odkąd przenie
śliśmy się do nowej siedzi
by większa przestrzeń spra
wiła, że nasze dzieci stały
się bardziej ruchliwe - mó
wi J. Wasiuk. - Dawny budy
nek nie dawał takich możli
wości przemieszczania się.

Winna bieda
Kadra nauczycielska bo
ryka się z problemami wy
chowawczymi, które są
efektem bardzo wysokiego
bezrobocia w gminie. - Bie
da stale postępuje, dzieci
nie dojadają, rodzicom brak
pieniędzy na podręczniki mówi dyrektor. - Staramy
się pomagać. W szkole do
żywianiem objętych jest 112
uczniów. Codziennie jest
zupa, a dwa razy w tygodniu
dodatkowo drugie danie.
- O naszej szkole jedno
można powiedzieć z pewno
ścią, że sportem stoi x mó
wią pedagodzy. - Zajęcia
wychowania
fizycznego
oraz pozalekcyjne sportowe
prowadzi 6 „wuefistów".

Na zdjęciu uwiecznieni zostali uczniowie pelplińskiej „jedynki".

Wszyscy są po Akademii
Wychowania Fizycznego.
Sportowego ducha szcze
gólnie czuje pani wicedy
rektor. Niemal cała jej ro
dzina związana jest ze spor
tem. W pelplińskiej placów
ce uczniowie uczestniczą w
zajęciach z lekkoatletyki,
koszykówki, siatkówki czy
piłki nożnej. - Właśnie do
zajęć sportowych garnie się

najwięcej naszych uczniów
- mówi L. Bielińska.

Po kociewsku
Od pięciu lat w szkole
działa zespół regionalny
Modraki. Jego opiekunkami
są Alicja Watkowska i Alek
sandra Szynalewska. Chęt
nych do zgłębiania tajników
kociewskiej kultury nie
brakuje. Wspólny taniec i

Fot. Andrzej Połomski

śpiew wszystkim członkom
zespołu sprawia dużo rado
ści. Modraki już kilka razy
były wśród laureatów prze
glądów zespołów regional
nych. Od trzech lat w szkole
istnieje też drużyna zu
chów. Zajęcia prowadzą na
uczycielki klas I-III.
- Wszystkie zajęcia poza
lekcyjne oraz świetlica te
rapeutyczna finansowane

są przez Komisję ds. Roz
wiązywania Problemów Al
koholowych - mówi J. Wasiuk. - W czwartej klasie,
zgodnie z decyzją rodziców,
wprowadziliśmy obowiąz
kowe zajęcia nie tylko języ
ka niemieckiego, ale i an
gielskiego. Dobra znajo
mość języków obcych na
pewno przyda się naszym
uczniom.

Uczniowie najbardziej się
ucieszyli, kiedy zapadła
cyzja o wprowadzeniu już w
pierwszej klasie szkoły pod
stawowej zajęć z informaty
ki. Pierwszaki mają też już
jedną godzinę tygodniowo
języka niemieckiego i an
gielskiego.
Krystyna Paszkowska

Pierwsza w Pelplinie.
Józef Wasiuk
dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Pelplinie

Fot. A. Poiomski

Fot. A. Połomski

Fot. A. Poiomski

Karol Bieliński

Natalia Dahlke

Małgorzata Hejducka

Piotr Meller

uczeń III klasy

uczennica III klasy

uczennica III klasy

uczeń III klasy

gimnazjum
- W przyszłości chciałbym
zająć się zawodowo grą w
koszykówkę. Zauroczyła
mnie amerykańska liga ko
szykówki NBA. Gram już od
5 lat. Drużyna, w której
gram zajęła podczas ostat
niej wojewódzkiej gimnazjady IV miejsce. Jeżeli mi się
uda, chciałbym kiedyś podjąć
studia na Akademii Wycho
wania Fizycznego. Jestem
również pasjonatem kompu
terów. Gram głównie w gry NBA. Dziennie spędzam na
wet 12 godzin przy kompute
rze. Oczywiście, szkoła też
jest dla mnie ważna.

gimnazjum
- Moim ulubionym przedmio
tem jest matematyka. Chciała
bym ukończyć studia na kie
runku pedagogika, aby potem
móc uczyć w szkole tego
przedmiotu. Myślę, że nadaję
się do tego zawodu. Uwiel
biam też tańczyć. Dużo bym
za to oddała. Od początku,
czyli od 5 lat, należę do zespo
łu regionalnego Modraki. Je
stem rodowitą Kociewianką,
jednak do zespołu trafiłam z
ciekawości. Śpiew, tańce,
przedstawienia, to jest to, co
lubię. To niesamowite wraże
nia. Tremy przed występem
prawie wcale nie mam.

gimnazjum
- Od czterech lat uczę się ję
zyka niemieckiego. Mówię już
dość dobrze, mamy dobrą na
uczycielkę. Uwielbiam śpie
wać, tańczyć. Już cztery lata
należę do Modraków. Lubię
też czytać, głównie książki
przygodowe i młodzieżowe.
Na razie nie zdecydowałam
się jeszcze, co będę robiła w
przyszłości. Najpierw chciała
bym kontynuować naukę w
ogólniaku, w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym. Po
dobają mi się zajęcia z infor
matyki. W domu nie mam
komputera, ale jest w szkole i
u koleżanki.

gimnazjum
- Lubię zajęcia z historii.
Chętnie uczę się również ję
zyka angielskiego. Bardzo
ważna jest dla mnie biolo
gia. W przyszłości chcę zo
stać lekarzem. Nie zastana
wiałem się jeszcze jakiej
specjalności, może stomato
logiem. Jednego jestem pe
wien - nie będę chirurgiem.
Od 9 miesięcy uprawiam
kulturystykę. Chciałem za
dbać o swoją sylwetkę. Od
roku zbieram też japońskie
komiksy Manga. Mam ich
już około 40. Uwielbiam też
czytać książki, zwłaszcza
Tolkiena.

- Wiedzę naszym podopiecznym wpaja 40
nauczycieli. To bardzo dobra kadra. W szkoFot a Poiomski
mamy 30 procent nauczycieli dyplomowa
nych. To bardzo dużo. Jednak na takie wy
różnienie zasługuje znacznie więcej nauczycieli. Mamy wielu
bardzo dobrych wykładowców, jednak ustawa blokuje im uzy
skanie tytułu nauczyciela dyplomowanego w skróconym okresie
stażu.
To nie jest jedyna wyróżniająca nas cecha. Nasza szkoła była
pierwszą, jaka powstała w Pelplinie. Jej początki sięgają drugiej
połowy XIX wieku. Pierwsza wzmianka o kilku klasach szkoły
powszechnej, jaką udało się dotąd znaleźć, pochodzi z 1890 ro
ku.
WmmteMilBm

Znani absolwenci
•Arnold Adamczyk, asystent na Politechnice Gdańskiej
•Janusz German, aktor teatru w Łodzi
•Aleksandra Mąkosza, konsultant ds. funduszy strukturalnych Unii Eu
ropejskiej w woj. pomorskim
•Lidia Michalak, z domu Wysocka, lekarz neurolog w Akademii Medycz
nej w Gdańsku
•wielu księży i zakonników

Sugestia poleca

Warto się
wybrać

Dyskusyjny Klub Filmowy Sugestia działają
cy przy Tczewskim Centrum Kultury poleca
film pt. „Wtoski dla początkujących". Opo
wiada on historię samotnych, nieszczęśli
wych ludzi, których losy dość przypadkowo
zaczynają się splatać pewnej, ponurej ko
penhaskiej zimy. Początek projekcji o godz.
18.30,17 października w sali widowiskowo-kinowej TCK. Cena biletu 7 zt.

JESTES
W POTRZEBIE
Informacja
Pomorskie Centrum Informacji, ustugi, handel, produkcja, targi, przetargi,
służba zdrowia, turystyka. Telefon:
94-34.

Proponujemy wybrać się do
tczewskiego Muzeum Wisły
przy ul. 30 Stycznia 4, Oddzia
łu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Placówka jest unikatową, jedyną tego typu w
kraju, zaś czwartą na świecie.

Nie przegap

Scooby Doo
na dużym ekranie

Tczewskie Centrum Kultury
serdecznie zaprasza na wie
czór twórczości autorskiej,
którego gwiazdą będzie au
tor'tekstów, kompozytor, wy
konawca, dziennikarz, pre
zenter radiowy i telewizyjny,
śpiewający poeta - Tomasz
Olszewski. Jest laureatem
niemal wszystkich najważ
niejszych polskich festiwali
studenckich w latach 19841985. Jego wcześniejsze pio
senki znalazły się na kilku
kasetach i płycie zawierają
cej wybór najciekawszych
śpiewających autorów lat
osiemdziesiątych. Skompono
wał także muzykę do dwóch
spektakli teatralnych. Od
1995 roku występuje z ze
społem Trzy Czwarte, z któ
rym zarejestrował recital na
żywo dla TVP.
Tomasz Olszewski chętnie
występuje solo, jedynie z
akompaniamentem gitary i
harmonijki ustnej. Niebawem
ukaże się jego kolejna płyta
zawierająca wyłącznie pio
senki pochodzące z różnych
koncertów, zatytułowana
„Tomasz Olszewski - koncer
towo".
Podczas wieczoru swoją
twórczość zaprezentuje rów
nież zespół Tczewskiego Cen
trum Kultury MPD.
Początek imprezy w środę,
16 października, o godz. 19
w sali widowiskowej TCK,
przy ul. Kołłątaja 9. Bilety w
cenie 3 zł.

P

ZĘDY, Urząd Miasta i Gminy, pl.
jpwaldzki 1 tel. 535-22-56 pon.7.30-15.30; Urząd Stanu Cywilne
go, pl. Grunwaldzki 1 tel. 535-22-56
w. 23 pon.-pt. 7.30-15
INF. PKS ul. Kopernika 535-23-26

Pelplin
APTEKA apteka Pod Lwem ul. Wybic
kiego 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 ?a, tel. 53617-02
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ul.
Sambora, tel. 536-19-98
URZĘDY URZĄD Gminy i Miasta, pl.
Grunwaldzki 4, tel. 536-12-61 pon.pt. 7.30-15.30

Tczew
APTEKA
Jjfcczewie od 11.09 do 17.10 dy^rnocny od godz. 20 pełni apteka
Fides, ul. Żwirki 49, tel. 531-54-56
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
POLIGA Komenda Powiatowa ul. Ka
sprowicza 2, tel. 531-13-00; Komisa
riat Policji Suchostrzygi, ul. Żwirki 50,
tel.532-63-70;
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
531-12-29
STRAŻ POŻARNA ul. Lecha 11, tel.
531-35-46,998
STRAŻ MIEJSKA ul. Piłsudskiego 1,
tel. 531-39-61
URZĘDY Urząd Miejski, ul. Piłsudskie
go 1, tel. 531-31-20;
Urząd Gminy, ul. Lecha 10,
tel. 531 -36-57; Starostwo Powiato
we, ul. Dąbrowskiego 18, tel. 531-3060, tel./fax 531-29-26; Urząd Skarbo
wy, ul. Gdańska tel. 531-25-29;
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii
Krajowej 39, tel.531-31-21, pon. pt.
8-15, śr. 8-16
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
ul. Obr. Westerplatte 1, tel. 531 -1221; 914
INF. PKP ul. Pomorska 18,
tel.531-55-22
INF. PKS al. Zwycięstwa 13,
tel.531-47-52
POMOC DROGOWA
Tczew, ul. 30 Stycznia 22, tel. (058)
531-04-02; fax 531-03-38
Górka Zbigniew, pomoc drogowa
24h
Tczew, ul. 30 Stycznia 22, tel. 531 04-02
Jarosik Jacek, pomoc drogowa, holo
wanie
Tczew, ul. Krasińskiego 4, tel. 53115-55

KMMIB. Il2
Warto wybrać się do tczewskiego kina Wisła na film pt.
„Scooby Doo".
Fot. materiały promocyjne

tczewskim kinie Wi
sła wyświetlany jest
zabawny film dla
dzieci i młodzieży pt. „Scooby
Doo".
Dwa lata po rozwiązaniu Mystery Inc., wymuszonym róż
nicą charakterów wspólni
ków, Scooby Doo i jego przy
jaciele Fred, Daphne, Shaggy
iVelma zostają wezwani na
Wyspę Strachów gdzie mają
zbadać serię paranormalnych
wydarzeń, jakie ostatnio mia
ły miejsce w tym niezwykle
modnym miejscu studenckie
go wypoczynku.
Właściciel Wyspy Strachów
Emile Mondavarious, obawia
się, że jego popularny kurort
rzeczywiście może być na-

W

wiedzony Robi wszystko, co
w jego mocy by pojednać
skłóconych członków grupy i
pomóc im w wyjaśnieniu ta
jemnicy, nim nadnaturalne
zjawiska wystraszą tłumy je
go gości. Scooby i jego wspól
nicy będą musieli przezwy
ciężyć osobiste animozje i za
pomnieć o wszystkim, co
wiedzą na temat fałszywych
duchów i zjaw by rozwiązać
sprawę, uratować siebie i być może - cały świat.
Początek seansu o godz.
16.30. Bilety w cenie 12 zł
(normalny) i 10 zł (ulgowy)
do nabycia w kasie przed
projekcją. Film dozwolony
jest dla -widzów od lat 12.
(oprać, mm)

(mm)

BILET DLA CIEBIE
Mamy dla naszych młodszych Czytelników podwójne zaproszenie na
film pt. „Scooby Doo". 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 dzi
siaj o godz. 16.30.
(mm)

Wernisaż w TCK
W galerii Tczewskiego Centrum Kultury, ul. Kołłątaja 9, odbędzie się wer
nisaż wystawy rzeźby i ceramiki autorstwa Anny Dmytrenko-Tuckiej, zaty
tułowanej „Mosty". Początek imprezy dziś o godz. 18. Wstęp wolny.

Skorzystaj z sauny
W chłodne, jesienne dni warto skorzystać z sauny, działającej przy Tczew
skim Centrum Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 28a. Sauna czynna
jest od poniedziałku do piątku w godz. 15-21, w soboty w godz. 12-18, w
niedziele zaś jest zamknięta. Jednorazowy wstęp kosztuje 9 zł. Istnieje
także możliwość zakupu miesięcznych karnetów: za wejście raz w tygo
dniu - 32 zł, dwa razy w tygodniu - 60 zł i trzy razy - 84 zł.

Nie ma czasu na nudę
Tczewskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do
udziału w warsztatach poszerzających i rozwijających zainteresowania. W
domu kultury prowadzona jest m.in. dziecięca grupa plastyczna, szkółka
keyboardowa, gitarowa, wokalno-taneczna, szkoła tańca, warsztaty te
atralne i recytatorskie. Do kobiet skierowane są zajęcia taneczne połączo
ne z ćwiczeniami relaksacyjnymi. Zapisy osób chcących wziąć udział w
proponowanych formach zajęć prowadzone są w sekretariacie TCK, ul.
Kołłątaja 9. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 3107-07 lub 531-04-64.

Nauka pływania
Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki przyjmuje zapisy na 3-miesięczny
kurs nauki pływania. Zajęcia odbywają się na dużym basenie w ponie
działki o godz. 16.50 oraz soboty o godz. 11. Za trzymiesięczną naukę
pływania na dużej pływalni trzeba zapłacić 85 zł.TCSiT organizuje także
na dużym basenie, w środy o godz. 16.50,3-miesięczny kurs nauki pływa
nia dla dorosłych. Cena kursu to ] 40 zł. Na małym basenie nauka pływa
nia dla 4- i 5-latków odbywa się w poniedziałki o godz. 16.50. Z kursu
nauki pływania na małym basenie mogą także skorzystać starsze dzieci.
Dla nich zajęcia odbywają się w środy o godz. 16.50 oraz soboty o godz.
10.10. Cena 3-miesięcznego kursu na małym basenie wynosi 70 zł.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie TCSiT, ul. Wojska Polskiego 28a,
od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
(mm)

Iteaitalf

Prenumeratora

Wieczór
twórczości

lii

lilwyM

Klub

WKRÓTCE

Gniew
W Gniewie od 7.10 do 13.10 dyżur
telefoniczny pełni apteka Gniew
ska, Osiedle Witosa 17, tel. 53528-38, 535-20-34, 535-27-65
Od 1 do 31 października dyżur am
bulatoryjny pełni Pogotowie Ra
tunkowe przy ul. Wojska Polskiego
5, tel. 531-32-55
POGOTOWIE RATUNKOWE
7 Marca 10, tel. 535-26-99 lub 999
POLICJA ul. Kościuszki 2, tel. 535-2207
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

piątek
11 października 2002 r.

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Możesz mieć wpływ
na gazetę
Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda Twoja co
dzienna gazeta? Możesz napisać do nas i w ten
sposób wskazać, jakich zmian oczekujesz. Po
nieważ to Wy - Prenumeratorzy jesteście naszy
mi codziennymi wiernymi obserwatorami i Czy
telnikami, zwracamy do Was właśnie, abyście
napisali do nas o tym, co Wam się podoba w
ofercie dla Prenumeratorów, a co byście chcieli
zmienić. Zaproponujcie nam też, czego od nas
oczekujecie. Adres podajemy poniżej.

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na
weekend do
Wdzydz Kiszew
skich? Odpowiedz
ftlCDZUIIADCH
na cztery pytania i
prześlij nam odpo
wiedzi na kartce
pocztowej do 8 dnia następnego miesiąca. Co ty
dzień publikujemy jedno pytanie, a co miesiąc
losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla
dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzy
dzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kiedy przypada Dzień Na

Hotel

uczyciela?

Weekend
w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na
weekend będzie
HOTEL
mógł wyjechać do
hotelu La Siesta
nasz Prenumerator
z rodziną, jeśli odpowie na cztery zadane przez
nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które
nadeślą odpowiedzi, wybierzemy tę, która z oso
bą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjo
nacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch
noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gim
nastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Jakie zwierzę urodziło
się w oliwskim zoo w ubiegłym tygodniu? Na
odpowiedzi czekamy do 7 listopada 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod
bezpłatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres:Biuro Konkursów „Dziennika Bałtyckiego",
Targ Drzewny 9/11 Gdańsk, z dopiskiem „Szczę
śliwe karty",„Jastrzębia" lub „Opinie o prenume
racie".

JA SIESTA

I

—

Aerobik
i joga

m

Tczewskie Centrum Sportu i
Turystyki zaprasza do udziału
w zajęciach aerobiku. Spo
tkania dla początkujących
odbywają się w poniedziałki i
czwartki, o godz. 18.30. Dla
zaawansowanych zajęcia
przewidziano w poniedziałki,
środy i piątki o 17.30.
W każdy wtorek, o godz.
17.30 można również skorzy
stać z ćwiczeń usprawniająco-relaksujących. Są to zaję
cia ogólnorozwojowe, wyci
szające układ nerwowy, po
prawiające postawę. Zwięk
szają także fizjologiczny za
kres ruchu w stawach. Prze
znaczone są dla każdego, ale
przede wszystkim dla doro
słych i dzieci cierpiących na
bóle pleców, mięśni i sta
wów.
Nowością w Tczewskim Cen
trum Sportu i Turystyki są za
jęcia jogi. Sympatycy tej for
my aktywności będą mogli
spotykać się we wtorki o
godz. 18.30.
Za wejście jednorazowe na
wszystkie proponowane for
my aktywności trzeba będzie
uiścić opłatę w wysokości 9
zł. Istnieje także możliwość
zakupu miesięcznych karne
tów: za udział w zajęciach
raz w tygodniu - 32 zł, dwa
razy w tygodniu - 60 zł i trzy
razy - 84 zł.

(mm)

Nasi Partnerzy
T&K
tczewsk.c

Tczew
ul- Kołłątaja 9
tel. (058) 531 04 64

50%Ral»to na bilety

wstępu do OKF

Rabatu na pozostałe Imprezy

Mała Karczma|
koło Gniewa i
tel. (058) 535 15 27!
Rabatu na
konsumpcję

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

12

piątek
11 października 2002 r.

Dziennik
Bałtycki ^

Kinn i tpatr

SERCA DWA
•
Szukam wolnego, inteligentnego pana z samochodem (miesz
kam na wsi), ok. 50, któremu brakuje prawdziwego ciepłego do
mu. Mam duże mieszkanie i ciekawą pracę. Zabrakło mi uczucia,
czułości i akceptacji w męskich oczach.
sygn. 1985
•
Mam 53 lata (175/85). Jestem wolny - po rozwodzie, z zawodu
kierowca. Jestem zmotoryzowany. Pragnę poznać spokojną panią
w odpowiednim wieku, najlepiej z Tczewa lub okolicznych wiosek,
sygn. 1986

•
Poznam panią do lat 50, która chce zdecydować się na stały
związek, z wzajemnym zrozumiepiem, szczerością i bez zakłama
nia. Mam 47 lat, 176 cm, lekko szpakowate włosy. Nie obawiam
się żadnej pracy, nawet na gospodarstwie rolnym. Kocham przyro
dę i długie spacery. Chwilowo przebywam w areszcie.
sygn. 1988
•
Kawaler, 39/171/78, spokojny, pracujący, bez nałogów, optymi
sta z natury, niezależny finansowo i mieszkaniowo, bez zobowią
zań. Pozna panią, wiek do lat 40, która lubi dom, szczerość, szanu
je uczucia i jest gotowa na założenie związku opartego na praw
dziwej miłości. Zdjęcie i adres z nr. telefonu przyspieszy kontakt,
sygn. 1989
•
Jestem niebrzydką, zgraną 26-latką, bardzo samotną panną
spod znaku Ryb, bez nałogów. Cenię wierność, uczciwość, niena
widzę kłamstwa i przemocy. Mam wszechstronne zainteresowa
nia. foznam pana w wieku 26-28 lat, bez nałogów, opiekuna po
trafiącego ofiarować mi trochę ciepła i miłości. Jeśli to możliwe
proszę o listy ze zdjęciem. Samotna z Wejherowa.
sygn. 1990
•
Samotna, 75 lat, bezdzietna, spokojna, z mieszkaniem, bez na
łogów, lubiąca spacery i spokojny dom, pozna pana bez nałogów,
spokojnego, któremu dokucza samotność, przyjaciela, z którym
można by było porozmawiać i spędzać miłe chwile, bez żadnych
zobowiązań. Czekam na listy. Koziorożec.
sygn. 1991
•
Jestem samotna, wolna, średniego wzrostu i budowy. Mam 53
lata, poznam pana w wieku 53-55 lat. Bardzo lubię zajmować się
domem. Dokucza mi samotność. Poznam pana samotnego, wolne
go, odpowiedzialnego, z poczuciem humoru, przy którym mogła
bym czuć się bezpieczniej. Samotna z Gdańska.
sygn. 1992
•
Wdowa, 59/170/75, średnie wykszt., bez nałogów i zobowiązań,
z własnym M, finansowo i mieszkaniowo niezależna, miła, zadba
na, spokojna, o czułym i szlachetnym sercu, lubiąca teatr, muzykę,
spacer, rower, dobrą kuchnię, pozna wysokiego pana bez zobowią
zań, w odpowiednim wieku.
sygn. 1993
•
Jeżeli jesteś uczciwy, opiekuńczy, niekonfliktowy, posiadasz
skromne mieszkanko, to napisz do uczciwej, skromnej, na wcze
śniejszej emeryturze pani. Pan powinien mieć uregulowane swoje
życie rodzinne i mieć od 59 do 65 lat. Samotna.
sygn. 1994
•
Jestem rozwiedzioną, średniego wzrostu, szczupłą, zadbaną
brunetką. Mam 50 lat, wykszt, policealne. Mieszkaniowo i mate
rialnie jestem niezależna. Poznam kulturalnego, niezależnego,
opiekuńczego pana do 56 lat, bez nałogów, któremu podobnie jak
mnie dokucza samotność. Może razem znajdziemy na nią sposób?
sygn. 1995
•
Przemek, jestem kawalerem. Mam blond włosy, 23 lata, 176 cm
i niebieskie oczy. Nie mam nałogów. Interesuję się muzyką i kultu
rystyką. chętnie poznam kobietę z dzieckiem, której pomógłbym
w jego wychowaniu, z możliwością zamieszkania u niej. Mile wi
dziane zdjęcie.
sygn. 1996
•
Jestem 43-latkiem, stanu wolnego, z mieszkaniem, bez zobo
wiązań. Jestem wesoły, towarzyski, pogodny, niekonfliktowy, odpo
wiedzialny, wrażliwy, cenię dom i atmosferę rodzinną, szczerość,
uczciwość. Jestem niepruderyjnym, ale praktykującym katolikiem.
Nie szukam przygód, lecz trwałego związku. Gdynianin.
sygn. 1997

SUPERKINO KREWETKA
Tytuł

USA (b.o.)

ul. Długa 57

Dragon Bali Z
Wieczny student

USA (15)

16.30

tel.301-82-56

xXx

USA (15)

12.20,18.15,20.30

Kameralne

Anioł w Krakowie
Dragon Bail Z
Księżniczka i wojownik
Głośniej od bomb

Polska (15)

15

USA (b.o.)

16.40

Niemcy (15)

18.30

Polska (15)

20.50

Niebo
Głośnią od bomb
Anioł w Krakowie

Niem./Fr.(15)

15.20,20.15

Neptun

ul. Długa 57
tel.301-53-31

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Bajka

Pianista
Stuart Malutki 2
Haker
Rapoit mniejszości

ul. Jaśkowa Dolina
14, tel. 341-22-94

Żak

10.30,14.30

12 zł n. 10 zł u.

12 zł n. 10 zł u.

Tożsamość Boume'a
Nigdy więcej

Polska (15)

17

Polska (15)

18.40

Fr./Pol. (15)

12,17.40

USA (b.o.)

14.40

Polska (15)

16

USA (15)

20.15
17 pt.

Miłość dla każdego

18.55 pt.

12 zł n. 10 zł u.

12 zt n. 10 zł u

12 zł n. 10 zł u

Niebo
Pianista
Stuart Malutki 2
E=mc2
Śnieżne psy
Asterix i Obeiix
- Misja Kleopatra
Epoka lodowcowa
Dzień świra

KUPON

Godzina

14,18 sob., niedz.
12,14.30,17,19.30,22
8.30 pt„ 9.30, 11,12, 13.30,14.30,16, 17,18.30
19.30,21, 22 pt.-niedz.
USA (15)
13.15,15.45,19. 21.30 pt.
11.30,14,16.30,19, 21.30 sob., niedz.
USA (15)
14, 16.30, 21.30 pt.
20, 22.15 sob., niedz.
USA (15)
11,14,18.15,21.15 pt.
9,12,15,18, 21.15 sob., niedz.
USA (15)
14.30,18.30 pt., 14.15,20.15 sob., niedz.
Francja/Pot. (15)
9,12,15,18,21 pt.
11,14,17, 20 sob., niedz.
USA (b.o.)
9,10.45 pt., 10,12.15,16 sob., niedz.
Polska (15)
22.30 pt, 16.15,22.15 sob., niedz.
USA (b.o.) dubbing 10, 12.30 pt., 12 sob., niedz.
Francja (b.o.) dubbing 11.45 pt., 9.45 sob., niedz.
USA (b.o.)
Polska (15)

10 pt.,10.15 sob., niedz.
20.30 pt., 18.15, sob., niedz.

19 sob., 17 niedz.

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

20.55 sob., 18.55 niedz.

Goya

20.45 pt., 17 sob.
20.45 niedz.

Vengo
Drżące ciało

22.50 sob.

M normalny
do godz. 17 pop.-czw. -15 zt
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zt
» normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

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

•
wtorki -10 zł

0.50 sob.

MULTIKINO
Afera naszyjnikowa
Ziemia niczyja

USA (15)

17.30

ul. Świętojańska 35

Warszawa

USA (15)

19.45

tel. 620-42-65

xXx

USA (15)

21.30

12 zt n. 10 zł u

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

Produkcja / wiek

Mustang z Dzikiej Doliny USA (15)
USA (15)
xXx

Polonia

Księżniczka i wojownik

Niemcy (15)

15,40

ul. Boh. Monte

xXx

USA (15)

18,20.15

12 zł n. 10 zł u.

Cassino 55/57
tel. 551-05-34

Bałtyk

Ziemia niczyja
Niebo
Za drzwiami sypialni

ul. Bohaterów
Monte Cassino 30

Bośn./Herc. (15)

16

Niem./Fr. (15)

18

USA (15)

20

12 zł n. 10 zł u.

tel.551-18-56

•wTjl
Wisła
ul. Dąbrowskiego 11

Sokół

USA (12)
Scooby Doo
Austin Powers i Zloty Członek USA (15)
USA (15)
Raport mniejszości

Pianista

16.30

12 zł n. 10 zł u

18.10
19.50

14.15 sob., niedz.

Francja (b.o.)

Gwiazdor
Gwiezdne wojny
Atak Klonów cz 2
Haker

Polska (15)
USA (15)

Niebo
Nigdy więcej
Pianista

USA (15)
USA (15)
Francja/Pol. (15)

Raport mniejszości

USA (15)

Scooby Doo
Śnieżne psy
Tożsamość Bourne'a

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

Zemsta

Polska (12)

Epoka lodowcowa
Ulo i Stich
Potwory i spółka
Stuart Malutki 2

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

Polska (15)

13.05,17.20,19.45 pt
18, 20.20 sob., niedz.
13.45,15.55 pt., 12.15 sob., niedz., 14.55 nii
9.30 sob., niedz.

Polska (15)

18.30,21.15 pt., 19.15, 21.20 sob., niedz.
23.30 pt, sob.
15.15 pt., 15.30 sob., niedz.
16.05,21 pt., 16, 20.45 sob., niedz.
9.45,12.45,15.45,18.45,21.45 pt
9.10,12.45,15.45,18.45,21.45 sob.
9.45,12.45,15.45,18.45, 21.45 niedz.
9.30,12.40,15.40, 18.50, 21.50 pt.
12.40,15.40,18.50,21.50 pt.-niedz.
10.15 sob., niedz.
10.45 niedz.
13.15,16.20,19.15, 22 pt.
15.05,17.40, 20.15 sob., niedz.
9,10,11.30,12.30,14,15,16.30,17.30,19,20
21.30
10.30 sob., niedz.
10.45 pt, 13.20 sob., 11.15,13.20 niedz.
10.30 pt., 10.45 sob., 13 niedz.
10.15,12.15,14.15,16.40 pt.
13.15,15.20,17.15 sob., niedz.

W Tanie wtorki -10 zł
H normalny 14 zł
B bilety week. do godz. 17 -14 zł
•
bilety week. po godz. 17 -17 zł
W dziecięcy -10 zł
H szkolny pon.-cżw. -12 zł

tel. 562-21-03

Promyk

USA (15)

Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
E=mc!

Polska/Fr. (15) 17,19.45 pt.-niedz.12 zł n. 10 zł u

al. Jana Pawła I11

Scooby Doo

USA (12)

ul. 3 Maja 9a

15,17 pt.

Godzina
14.55 sob.
9.15,12,14.45,17.45, 20.30 pt.-niedz.
23.15 pt, sob.
11.15,13.30,18.35 pt.
11,13.30,18.30 sob., niedz.
11,18, 20.45 pt., 17, 19.30 sob., niedz.

Dragon Bali Z

M poranki sob., niedz. - 8 zt
® studencki pn.-czw. -12 zł
W grupowe -10-14 zł
Ceny biletów nie obejmują filmów:
„Zemsta", „Nigdy więcej", „Scooby
Doo", „Stuart Malutki 2".

10 zł

19 sob., niedz.

Śmiertelna wyliczanka

tel. 686-31-97

USA (15)

19 pt.:niedz.

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

Minimax

Znamię

USA (15)

16.30

ul. Majkowskiego 3

13 duchów

USA (15)

18.30

tel. 681-32-08

Blade Wieczny Łowca II

USA (15)

20.15

Kino

Stuart Malutki 2

USA (b.o.)

16

10 zt

Kionoteatr

Stuart Malutki 2

USA (b.o.)

17 pt.

10 zł

ul. Swarożyca 1

10 zł

16 sob., niedz.

Kosmos
ul. Młyńska 2

Wicher

Włamanie na śniadanie

USA (15)

19 pt., 18 sob., niedz.

Bad Company

USA (12)

18

10 zł

Przepowiednia

USA (15)

17,19.30

10 zł

Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

xXx
Don's Plum
Dragon Bali Z
Zemsta

USA (15)
USA (15).
USA (15)
Polska (12)

Wieczny student
Tożsamość Boume'a
Nigdy więcej
Raport mniejszości
Pianista
E=mc2
Haker
Stuart Malutki 2
Epoka lodowcowa

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

9.40,12.10,14.45,17.15,19.45, 22.15
19.15. 21.20 pt.-niedz., 12.40 sob., niedz.
15 pt.-niedz., 10.30,12.45 sob., niedz.
8.30 pt. 9.45, 11, 12.15, 13.15, 14.30,15.25
16.45,17.45,19,20,21.15, 22.10 pt.-niedz.
17.10,19.20
14.15,19.30,22
17
15.45,18.45,21.45
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
21.20 pt.-niedz„ 14.50 niedz.
15.20 pt., 14.50 sob., 10,12.10 niedz.
17.20 pt.-niedz., 10.15,12,13.45 sob., niedz.
10.45

'

•

Godzina

TEATR

.'

'

Cześnik Raptusiewcz, mieszkający po sąsiedzku ze znienawidzonym
Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z owdowiałą Podstoliną. Świa
dom niedoskonałości swej urody i braku ogłady towarzyskiej, prosi we
zwanego na pomoc Papkina, by go z nią wyswatał. Papkin, kreujący się
na pożeracza serc niewieścich i wielkiego bohatera, w rzeczywistości to
tchórz i fantasta, kocha romantyczną miłością Klarę, wychowankę i
bratanicę Cześnika. Tymczasem Klara jest zakochana w synu Rejenta
Milczka, Wacławie, który odwzajemnia to uczucie. Jednak ani ojciec
Wacława, Rejent, ani stryj i opiekun Klary, Cześnik nie zamierzają zgo
dzić się na ich małżeństwo.

Cena

Gdzie

9,11, 13 pt.
11 sob.
19 sob.
18 niedz.

15 zt

Mane Tekel Fares
Giselle

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

Piękna i bestia

12 sob., niedz.

10 zł

Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
341-94-83

Kopciuszek

Reż.: Andrzej Wajda
Prod.: Polska 2002
Typ: komedia
Wyst.: Janusz Gajos, Roman
Polański, Daniel Olbrychski,
Andrzej Seweryn, Agata Buzek

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

I do godz. 12 pon.-czw. -14 zt
i w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
i po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
i do godz. 12 piątek -16 zł
i po godz. 12 piątek -19 zt

Jeśli jesteś samotny

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

Produkcja / wiek

Mustang z Dzikiej Doliny USA (15)
USA (15)
xXx
Polska (12)
Zemsta

Raport mniejszości

Tango

ul. Adm. Steyera 1

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

serwis informacji lokalnych

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info

Helikon

•
Jeżeli szukasz swojej drugiej połowy lub przyjaciela, jesteś miłą,
wrażliwą i wyrozumiałą kobietą - to napisz do mnie. Mam 25 lat,
jestem wysokim brunetem o wszechstronnych zainteresowaniach.
Tymczasowo przebywam w ZK. Odpiszę na każdy list, mile widzia
ne foto.
sygn. 1987

www.naszemiasto.pl

Gdańsk

Mewa

20-45 zł

Teatr Wybrzeże
Targ Węglowy
301-13-28

Gdańsk

Solo

20-30 zt

Teatr Wybrzeże
Scena pod sceną
301-13-28

Gdańsk

Happy End

17

20-30 zł

Teatr Wybrzeże
Stocznia Gdańska
301-13-28

Sopot

Monologi waginy

19.15

20-35 zł

Teatr Wybrzeże
Scena Kameralna
551-39-36

Gdynia

Chlc

19 pt.

40-50 zł

Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

Dziennik

www.naszemiasto.pl

HadNhwrrŁrl
•

serwis informacji lokalnych

A-klasa. Grupa IV
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B-KLASA. GRUPA II

Sokót trafił w

Wszyscy mają już punkty

w*
Fragment meczu Jaguar Malenin - Centrum
Pelplin.

F0t Andrzej Sarnowski

Wyniki VI kolejki
potwierdzają, że w
tego typu rywaliza
cji wszystko jesz
cze jest możliwe.
Iskra Rajkowy KPN Lignowy 3:2
(2:2)

fPk walczono w Siwiałce...

Fot. Andrzej Sarnowski

grupie
IV pił
karskiej
A-klasy
ponow
nie do
szło do
meczu derbowego. Tym ra
zem spotkały się zespoły
Tęczy Siwiałka i Subkowii
Subkowy.
Tęcza Siwiałka - Subkowia Subkowy 0:3 (0:3)
W pierwszej połowie było
widać, że gospodarze czują
respekt przed beniaminkami. Akcje Subkowii były

bardziej składne i dokładne.
W 3 min Daniel Krupa jako
pierwszy wpisał się na listę
strzelców. Niespełna dzie
sięć minut później Piotr Wi
cek ładnym strzałem sprzed
pola karnego podwyższył na
2:0. Ten sam zawodnik w 16
min efektownym lobem po
raz trzeci pokonał bramka
rza Tęczy.
Później gra się wyrówna
ła. Gospodarze w końcówce
meczu przeprowadzili kilka
groźnych akcji, jednak Ro
man Żygowski pewnie in
terweniował.

..a tak w Opaleniu.

Subkowia: Żygowski Skalski, Pelpliński, Czerwiń
ski, Balda (60 Dobrowolski),
Krupa (70 Krukar), Szymań
ski (80 Rojewski), Kotowski,
Wicek, Musiał, Woś.
Tęcza: Rudzik - Lendas,
Gendzierski, Cześnik, K. Je
żewski, Nawrocki, Klawi kowski (55 P. Baranowski),
Z. Jeżewski, Młyński (70 Za
sada), G. Baranowski (55 Tocha), Linda.
Mewa Gniew - Sokół Mareza 1:6 (0:3)
Gniewianie od początku
zagrali słabo. Prawie każda

Fot. Andrzej Sarnowski

ich akcja nie była odpo
wiednio wykończona. Za
wodnicy grali zbyt indywi
dualnie. Ponadto bardzo
niepewna okazała się linia
obrony, która nie potrafiła
łapać rywali na „spalonego".
Honorowego gola dla Mewy
w ostatnich fragmentach
meczu
zdobył
Tomasz
Ostrowski.
Mewa: Gładykowski - G.
Danowski, T. Danowski, La
skowski, Wójcik, Konieczny,
Ostrowski, Berliński, Kończyk, Stolski, Kaszubowski.
(jovi)

A klasa grupa III

Pomorzanka na czele

w

poprzedniej kolejce
wszystkie zespoły z
powiatu starogardz
kiego wygrały swe mecze.
Tym razem nie było już tak
dobrze. W bratobójczym po
jedynku
Pomorzanka
Skórcz pokonała Wdę Czar
na Woda. Przegrały nato
miast Victoria Kaliska oraz
Sokół Zblewo. Ten ostatni z
przeciętnym Atlasem Goręczyno, ale w tej lidze każdy z
każdym może powalczyć.
Pomorzanka Skórcz Wda Czarna Woda 2:1 (0:1)
Ciężko .grało się w tym
meczu piłkarzom Pomorzanki. W I połowie meczu
trwała wyrównana walka.
Gospodarze razili niesku
tecznością, Wda skontrowa
ła i Dariusz Śledź zdobył
bramkę. W II połowie me
czu przewagę miała Pomo
rzanka. W 49 min Jacek
Chyła precyzyjnie wykonał
rzut wolny i mieliśmy reńiis.
Później czterokrotnie za
wodnicy ze Skórcza znajdo
wali się w sytuacji sam na

sam jednak rewelacyjnie
bronił
Karol
Rybacki.
Wreszcie w 84 min Adam
Moczyński zdobył zwycię
ską bramkę, jednak z ewi
dentnego spalonego. Szko
da, że tak się stało Pomo
rzanka miała przewagę, za
służyła na wygraną, lecz nie
po problematycznej bram
ce.
Pomorzanka: Szluc, Raszeja, Derda, Kurowski (15
Tobiański), I. Moczyński, A.
Moczyński, Z. Moczyński,
Chyła, Laskowski, Sikora,
Banach (75 Szulc)
Wda: K. Rybacki - Mali
nowski, Ossowski, Jędrze
jewski, Truszczyński (Do
rosz), Siedź, Kurszewski
(Szramka), Jopek, Warsiński
(Kowalski), P. Rybacki, Borzyszkowski.
, Atlas Goręczyno - Sokół
Zblewo 2:1 (0:1)
Wydawałoby się, że Sokół
bez problemów powinien
poradzić sobie z drużyną z
końca tabeli. Jednak grę
utrudniał padający deszcz.

przez który zawodnicy mieli
problemy
zatrzymaniem
równowagi na boisku. Jed
nak gdy bramkę strzelił Wi
told Tomana, wydawało się,
że będzie wszystko w po
rządku. Tak było do 70 mi
nuty meczu. Szybkie trzy
akcje gospodarzy i dwie
bramki rozwiały marzenia o
utrzymaniu fotela lidera.
Sokół Ryński - Kreft,
Reszczyński, Szlagowski,
Andrysiak, Niesiołowski,
Tomana,
Szadkowski,
Lempkowski, Cherek (Żołnowski), Lipnicki.
Tęcza Brusy - Victoria
Kaliska 3:1 (2:0)
To był jeden z słabszych
meczów piłkarzy Victorii. W
I połowie frontalny atak go
spodarzy zakończył się
strzeleniem dwóch bramek.
W II części bramkę kontak
tową strzelił Andrzej Grzy
wacz i piłkarze Victorii rzu
cili się do ataku licząc na
wywalczenie choćby remi
su. Niestety, szybka kontra
Tęczy zakończyła się cel-

I.Sparta

28:9

2. Iskra

15:6

3. Centrum

21:18

4. Wista

18:11

5. Lignowy

14:10

6. Świt

18:13

7. Strzał

12:7

8.Szpak
7:21
Pierwsza połowa
6:22
9.Jaguar
wyrównana. Pomi 10. Delta
4:25
mo, że piłkarze z
Lignów dwukrot
nie obejmowali prowadzenie, pierwsza część meczu
zakończyła się remisem. W drugiej odsłonie Iskra
była częściej w posiadaniu piłki. Zwycięska bramka
dla Iskry padła z rzutu karnego.
Bramki dla zwycięzców: Tomasz Lewandowski, Ma
ciej Lewandowski, Krzysztof Szucki.
Wisła WaJichnowy - Świt Radostowo 1:4 (0:2)
Od początku było widać, że miejscowi tego meczu
nie wygrają. Pomimo przewagi i większej ilości
stworzonych sytuacji bramka Świtu przez długi
czas pozostawała nie zdobyta (bardzo dobrze bronił
bramkarz Radostowa). Natomiast goście kontrata
kowali i to przynosiło spodziewany efekt. Wisła gola
honorowego zdobyła z rzutu karnego przy stanie
4:0.
Bramki dla zwycięzców: Marek Szela i Janusz Laskiewicz - po 2.
Jaguar Malenin - Centrum Pelplin 3:3 (2:1)
Pierwszy punkt piłkarze Jaguara zdobyli na ...fawo
rycie. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Mecz
wypaczyła brzydka pogoda. Piłkarze Jaguara bram
kę na wagę remisu strzelili na dwie minuty przed
końcowym gwizdkiem
Sparta Gogolewo - Delta Małżewko 10:0 (5:0)
Mecz do jednej bramki. Zawodnik Delty strzelił go
la, ale ...własnemu bramkarzowi.
Bramki dla zwycięzców: Dawid Gajewski i Artur
Karaś po 3, Waldemar Klohs - 2, Krzysztof Justa.
Strzał Jabłowo - Szpak Skórcz 3:1 (1:0)
Bramki dla zwycięzców: Marcin Gracz, Dariusz Ka
miński, Krzysztof Duda.
(jovi)

B-KLASA. GRUPA I

Koliber na czele
Grupa

1. Pomorzanka Skórcz
2.Tęcza Brusy
3. Sokót Zblewo
4. Santana Wielki Klincz
5,Victoria Kaliska
6. Wda Czarna Woda
7. Kasztelania Garczyn
8. Chojniczanka II Chojnice
9. Słupia Sulęczyno
10. Agra Ostrowite
11. Atlas Goręczyno
12. Gwiazda Karsin

III
15
14
13
11
11
11
9
•8
8
7
7
2

14:7
20:8
17:10
17:13
11:9
9:11
15:16
12:14
6:16

H

7:11

12:17
5:15

W następnej
kolejce zagrają
Victoria - Słupia, Sokót - Agra,
Santana - Atlas, Wda - Gwiazda,
Chojniczanka II - Pomorzanka,
Tęcza - Kasztelania.

nym strzałem i goście mu
sieli pogodzić się z porażką.
Victoria: Uszacki - kulas,
Ł. Grzywacz, Kowalewski
(Ubowski), Szwedowski, A.
Grzywacz,
Miszewski,
Gmther (Gliniecki), Ługow
ski, Bławat, Wołyńczuk.
(toro)

PIŁKA NOŻNA Na czele ligi jest Koliber Lubicho

wo, któremu niewątpliwie pomogło nowe, piękne
boisko. Tuż za Kolibrem znajduje się Jantar Pawło
wo, który jednak rozegrał o jedno spotkanie mniej
od swych rywali.
W meczach padły następujące wyniki: Grom Leśno
Zieloni Łąg 2:2, Ko
liber Lubichowo co tydz/e,,
Nygut Bolesławowo
3:0 (v.o), Orka Huta
*jyWm
- Jantar Pawłowo
1:3, Novi Nowa Cer
kiew - Brda Rytel
0:3. Pauzowały Orzeł
Radziejewo i Meteor
Pinczyn.
(toro)

tygóa

po V kolejce
(Liczba rozegranych spotkań, punkty,
bramki)
1. Koliber Lubichowo 5 12 23:4
2. Jantar Pawłowo
6 12 19:7
3. Zieloni Łąg
5 10 10:8
4. Novi Nowa Cerkiew 4
9 8:5
5. Brda Rytel
6
7 8:12
6. Orkan Huta
4
6 9:8
7. Grom Leśno
5
4 6:9
8. Nygut Bolestawowo 5
4 9:19
9. Meteor Pinczyn
4
3 2:18
10. Orzeł Radziejewo 4
2 7:11

Wszystko
0 piłkarskiej
A i B - klasie
na Kociewiu
Wyniki, tabele
1 relacje z meczów!
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Dziennik Tczewski

WWW

Urodzili się w Tczewie

Pierwsza fotografia

Konkurs „Bezpieczna zima"
TCZEW. Już za tydzień rozpoczynamy konkurs „Bezpieczna zi
ma". Partnerem „Dziennika Bałtyckiego" będzie Centrum
Opon w Zajączkowie Tczewskim. Przez cztery tygodnie, w każ
dy piątek, będziemy drukować kupon konkursowy z pytaniem
oraz informacje jak bezpiecznie poruszać się po drogach zimą.
Fachowcy doradzą, jak przygotować pojazd do zmiany warun
ków pogodowych. Główną nagrodą będzie 100-procentowy
zwrot kosztów poniesionych na zakup opon zimowych u na
szego partnera.

(mam)

Zapraszamy do współpracy
POWIAT TCZEWSKI. W związku z coraz większym zaintereso
waniem Czytelników naszą gazetą, chcielibyśmy uruchomić
nowe punkty, w których będzie można ją nabyć. Szukamy skle
pów, firm, które sprzedawałyby „Dziennik Bałtycki". Do
współpracy zapraszamy zarówno firmy z Tczewa jak i z innych
miejscowości naszego powiatu. Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod nr. tel. 532-13-89 lub 0-606-405-683 oraz w sie
dzibie oddziału „DB" w Tczewie przy ul. Mickiewicza 17.

(mam)

Rozwiń zainteresowania
TCZEW. Osiedlowy Dom kultury Śródmieście, działający przy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, wznawia zajęcia stałych
sekcji zainteresowań. Można zgłaszać się do szkółki modelar
skiej (modelarstwo lotnicze). Uczestnicy spotykają się we
wtorki i czwartki o godz. 17. We wtorki o godz, 17 rozpoczy
nają się zajęcia sekcji szachowej. Szkółka szachowa dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat działa w piątki o godz. 17. Zajęcia
sekcji plastycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczyna
ją się w poniedziałki o godz. 14. Po wakacyjnej przerwie pracę
wznowił także Klub Seniora. Seniorzy spotykają się w środy o
godz. 15.

.

(mam)

Gdzie się zgłaszać

Katarzyna Kwaśniak z synkiem Piotrusiem z Subków, ur. 1 października 2002
r., godz. 22.10, 4200 g, 61 cm, Szpital Powiatowy w Tczewie.

Chętni mogą się zgłaszać do siedziby Domu Kultury Śród
mieście przy al. Zwycięstwa 6. Bliższe informacje można
uzyskać także pod nr. tel. 531-48-38.

Kamila Arim z synkiem Mikołajem z Tczewa, ur. 29 września 2002 r., godz. 22,
3200 g, 55 cm, Szpital Powiatowy w Tczewie.

REKLAMA

CE)

Centrum Edukacji Dorosłych
w Tczewie

Gimnazjalisto!

HANDLOWCÓW i sprzedawców
części samochodowych do od
działu w Gdańsku- zatrudni firma
motoryzacyjna. Tylko pisemne
oferty: emf@emf.krakow.pl Euro
Moto Fan Sp. zo. o. 31-422 Kra
ków, ul. Powstańców 66.
KONSULTANTKI „Avon", do
datkowe zarobki, szkolenia,
pomoc. Dla nowych osób pre
zent, 683-44-44, 0502-534941
KONSULTANTKI

„Oriflame",

Pruszcz i okolice, 691-11-77
KONSULTANTKI „Oriflame",
starter 39,-, 0605-275-727
KONSULTANTÓW-

Oriflame

piękno w zasięgu twojej ręki, 56290-31,0502/134-112

MŁODZI, uczciwa praca w bez
pośrednim kontakcie z klientem,
1200- 2500,- miesięcznie, 62354-59
PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!'
Najskuteczniej!
058/301-82-63
PRACOWNIKA do sprzedaży ja
jek,. handel obwoźny, 0605/285384
PRACOWNIKA w gospodarstwie
rolnym - zatrudnię, tel. 058/68183-26
PRACOWNIKÓW zatrudni dział
obsługi klienta, 1300,-/ miesięcz
nie, 664-07-97

PRZETARGI

Restrukturyzacją mogą być objęte zaległości podatkowe znane na dzień 30 czerwca 2002 roku na warunkach określonych w ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287).
W tym celu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2002 r. przedsiębiorca może złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowny wniosek
z wymaganymi załącznikami.

zawsze

Informacja o warunkach skorzystania z restrukturyzacji należności podatkowych wraz ze wzorem wniosku jest umieszczona na tablicy ogło
szeń w Urzędzie Skarbowym w Tczewie pr/y ul. Gdańskiej 33 i Jagiellońskiej 55 w Punkcie Obsługi Podatników w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Wita Stwosza 7 oraz w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 4.
Informacja telefoniczna:
Urząd Skarbowy w Tczewie
Urząd Skarbowy w Starogardzie Gd.

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą

KORPETYCJE u studenta, mate

u siebie w domu, 0505/805-996

matyka, SP, gimnazjum, tanio,
solidnie, (0505) 69-52-73

kam pracy chałupniczej lub jako
pomocnik stolarza, 0503-953-368

ELEKTRYK-doświadczony, z sa
mochodem, dyspozycyjny, podej
mie każdą pracę, (058) 572-2299, 0605-722-266

OLTCIT Club 11Rl, stan bardzo
dobry, 1991 r., maty przebieg,
stanio, tel. 052/398-52-82 lub
0606/994-728

ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35

POLONEZ Caro, 1992 r„ z ga
zem, cena 2.600 zł, tel.
0606/425-594

HYDRAULIK, konserwator, renci
sta- różne uprawnienia, uczciwy,
ślusarz maszyn, (058) 672-72-48
MECHANIK samochodowy (od
kilku lat nie w zawodzie) poszu
kuje pracy, 0605/097-363
NAUCZYCIEL gry na instrumen
tach klawiszowych (pianino, orga
ny, keyboard), tel. 052/397-36-94
się

SPRZEDAM
DAEWOO

Tico

3C,

1996,

46.000 km, ciemnozielony meta
lik, 9.500 zl, (022) 677-10-79
FORD Escort Bolero II, X11998 r.
pilnie sprzedam tel. 055/645-11 00,0605/425-960 *
FORD Fiesta, 90 r„ 1.1i CU,134
tys. km, zadbany, pól roku w Pol
sce, 8000 zl, dokumentacja, 536-

wozy zboża, lad. 10 t, 6000 zl,

POLONEZ Caro 1.6,1992, zielo
ny metalik, 3.200 zł, Wejherowo,
• (058) 672-51-99
REANULT 5, poj. 1.1,1992/93 r„
120.000 km, zielony metalik, ce
na 7.000 zt, tel. '052/397-25-10
GŁOŚNIKI samochodwe, 4 drożne, Mega VOX, maksymalnie
450 V, cena 300 zt i radiomagne
tofon samochodowy Clarion, ce
na 150 zł, tel. 052/554-13-55

TOKARZ z 26 - letnim stażem,
szuka pracy, tel. 0692/770-031

rjsa amerykańska, II zabezpie
czenia, tel. 052/398-64-07 wie

po godz. 16

czorem

JAWA Ts 350, 1990 r., stan bar
dzo dobry, czarna owiewka, ba
gażniki, cena 1.200 zt, Czersk,
tel. 052/398-64-98 prosić Prze
mka

..

0601/966-582

wozy zboża, lad. 10 t, 6000 zt,
0601/966-582
PRZYCZEPKA

samochodowa,

stan idealny, duża, rejestrowana,
tel. 052/398-52-82 lub 0606/994728

m
1000- auta rozbite,

0604-228-214

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda,
Peugeot lub inny (gotówka),
058/56-139-14, 0602/31-28-73

INNE

AUTO- gaz z homologacją już od
1.250- raty. Centrum Motoryzacji
Ustka, 059/814-78-04, 846-14-05

FIAT Punto, Brava, Siena, Seicento lub inny, 0505/037-647,
058/56-139-14
FIAT Punto, Brava, Sienna, tel.
058/56-111-72,0691/76-10-79
OPEL Astra, Corsa, Vectra, Kadett lub inny, 0606/385-862,
058/56-139-14
OPEL Astra, Corsa, Vectra, tel.
058/56-139-78, 0501/675-382
VW Passaf, Polo, Vento, tel.
0691/76-10-72, 058/56-111-72

BOBOWO koło Starogardu, go

AUTOGAZ-

montaż,

0501/202-303, 683-79-53

1000- powypadkowe, rozbi
te, (058) 556-96-25, 0604846-202

AUTOGAZ. Montaż insalacji, wszystkie typy.

Uwaga!

i oo auta

powypadkowe

niami, tel. 058/685-89-86
BOLSZEWO- działka budowlana,

CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje,
ll/IV piętro, opomiarowane, duży
balkon, deski na podłogach, sło

Promocyjny wtrysk gazu. Instala

neczne, ładne, tel. 0503/367-701

1400 zt, 536-93-16,

CHOJNICE - 60 m kw, własno

cje już od

ŻUK, na części, z dobrym silni
kiem, (058) 672-84-01
AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
AUTO do remontu, uszkodzone,
powypadkowe lub całe, poniżej
ceny gitedowej, Starogard Gdań
ski, tel. 0505/970-821

spodarstwo 24 ha z zabudowa

1.800 m, (058) 572-07-93

0504/618-091

17-97
FORD Transit, 1994 r., 2,5 D, we-

i czwartek
w Dzienniku

PRZYCZEPA HL8011 do prze

PRZYCZEPA HL8011 do prze
POLONEZ 1,5 LE, 85 r., stan db,
siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys. km, silnik po kapital
nym remoncie, 800 zl lub zamia
na na Fiata 126p, (0609) 75-5960, (0502) 54-95-99

GERMANISTA emeryt, nauczy

we wtorek

532-90-88
56-256-71

RENCISTA, 28- letni, pilnie, szu

PRACY

OPIEKUNKA, zaopiekuję
dzieckiem, (058) 778-11-06

Fot. Andrzej Połomski

Ogłaszaj się

Urzędy Skarbowe w Tczewie i Starogardzie Gdańskim informują, że od dnia 1 października 2002 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą posiadający zaległości podatkowe mogą w terminie 45 dni wystąpić z wnioskiem o restrukturyzację tych zaległości.

Informacje: CED, ul. 30 Stycznia 1,
tel. 532-13-97

'ł .~'V.

Synek Karoliny i Arkadiu
sza Marasów z Tczewa,
ur. 4 października 2002 r.,
godz. 23.10, 4150 g, 6^
cm, Szpital Powiatowy^P

Oscar Arendt z Tczewa,
ur. 4 października 2002 r.,
godz. 4.45, 2900 g, 54
cm, Szpital Powiatowy w
Tczewie.

UWAGA! PODATNICY POSIADAJĄCY ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Kursy przygotowujące do matury

PREZENTERÓW zarudni firma
Remes. Wymagania: wiek powy
żej 30 lat. Mila aparycja, wy
kształcenie min. średnie, łatwość
nawiązywania kontaktów. Zapew
niamy służbowy samochód. Wy
sokie zarobki. Tel. 061/662-9520, 0608/32-20-99

Dominik Musiał z Gorzędzieja, ur. 28 września
2002 r., godz. 20.20, 4100
g, 58 cm, Szpital Powiato
wy w Tczewie.

Tczewie.

Maturzysto!
OPIEKUNKĘ do dziecka 8-miesięcznego, w domu w Pruszczu
Gdańskim, starszą z doświadcze
niem, 683-58-89 po 18.00, 0502123-033

Mateusz Janeczek z Pel
plina, ur. 28 września
2002 r„ godz. 18.20, 3200
g, 55 cm, Szpital Powiato
wy w Tczewie.

REKLAMA

Kursy przygotowawcze do testów

m

Julia Ostrowska z Rakowca, ur. 29 września 2002
r„ godz. 15.30, 3600 g,
57 cm, Szpital Powiatowy
w Tczewie.

ściowe, cena do uzgodnienia, tel.
0608/434-916
CHOJNICE - blisko centrum, pół
dou, wysoki parter, 96 m kw, ga

fundacja z OC, 058/552-75-22,

raż z tarasem, 24 m kw, ogród

0601/651-672

600 m kw, tel. 0603/278-479

TRANSPORTOWE do 1t, 0601-

przy stadionie, tel. 0608/154-340

CHOJNICE - boks handlowy
POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie. 671-59-62, 0601/800-

lub 052/397-37-04

CHOJNICE - budynek mieszkal
no - handlowy,
garaże,
200 m kw, tel. 052/397-14-21
CHOJNICE - dom na Osiedlu
Grunowo', tel. 0602/802-460
CHOJNICE - dom na Osiedlu Le
śnym, 222 m kw, z możliwością
zamiany na mieszkanie w Chojni
cach, tel. 0604/871-727
CHOJNICE - mieszkanie 3 poko
jowe na parterze, pow. 64,6 mkw,
tel. 052/397-07-56
CHOJNICE
mieszkanie
60 m kw, IV piętro, na Osiedlu
700 Lecia, tel. 052/397-63-86
CHOJNICE
mieszkanie
73 m kw, przy ul. Dworcowej,
3 pokoje, gaz, CO, słoneczne, po
przystępnej cenie sprzedam, tel.
052/397-24-85
CHOJNICE - mieszkanie wła
snościowe, 48 m kw, 3 pokoje, ul.
Młodzieżowa, tel. 052/397-00-26
lub 0692/849-268
CHOJNICE - mieszkanie wła
snościowe, ul. Stary Rynek, pow.
51,5 mkw, tel. 0604/219-417
CHOJNICE - mieszkanie wła
snościowe M- 4, 60,2 m kw, tel.
052/397-55-39
CHOJNICE - mieszkanie w Ryn
ku pow. 51,5 m kw, IV piętro, CO,
własnościowe,
tel.
PCV,
0604/219-417
CHOJNICE - sprzedam mieszka
nie w Rynku, pow. 51,5 m kw, IV
p., PCV, CO, niskie opłaty, tel.
0604/219-417
CZERSK, M-4,60,2 m kw, parter,
3 pokoje, garaż do wynajmu, tel.

^K>06
06/653-156
^^ElIRSK - M4,

47 m kw, tel.

0504/508-984

CZERSK- mieszkanie własno
ściowe, M-4, parter wysoki z piw
nicą, pow. 70,77 m kw, opomiarowane, tanio, 6 - letnie nowe bu
downictwo, tel. 0691/661-366
CZERSK - okazyjnie sprzedam
mieszkanie własnościowe, tel.
0692/975-384
CZERSK - sprzedam mieszkanie
w bloku o pow. 78 m kw, lub za
mienię na dom może być do re
montu, tel. 052/398-93-80
GDYNIA Suchy Dwór, działki bu
dowlane, (058) 678-69-17
GOŚCICINO- działka budowlana,
865 m, pięknie położona, mediaobok, (058) 572-14-14
GOŚCICINO- działka budowlana
846 m, blisko PKP, MZK, szkoła,
22.000 zł, 0600-709-024
GOWINO,

1

dziatki

budowlane

1170 m, blisko pola golfowego,
fczt/m, (058) 572-18-13

KARTUZY, centrum działka bu
dowlana 1200 m kw. atrakcyjnie
położona, uzbrojona, 058/68111-43 po 17
LUZINO- działka budowlana,
722 m, media- obok, zdecydowa
nie, pilnie, 0600-713-514, 0692736-606

LUZINO- działki budowlane (600
do 1550 m), uzbrojone, pod la
sem, (061) 653-27-50, 0608-719483
MALBORK dom 240 m, działka
800 m, atrakcyjna cena, lub za
miana na maty dom z dopłatą.
055/273-44-39
MALBORK M-4,3 pokoje, lub za
miana na dom na wsi, 055/27344-39
MAŁE Swornegacie - domek let
niskowy, działka 400 m kw, tel.
052/397-64-21

REDA- 48 m, 2- pokojowe, II p.,
całkowicie wykończone- komfor
towo, 115.000 Zt, (058) 672-1884
REDA 60 m kw., 90 tys. zł, II p.,
własnościowe, opomiarowane,
okna PCV, panele podłogowe,
(058) 674-74-03, (0600) 34-10-54
RÓŻYNY 850 m kw. budowlan
uzbrojona, dbd lokalizacja, 21
000 zt, 683-91-40
RUMIA- działka (handel, usługi),
1450 m, uzbrojona, 25 USD/ m,
(058) 671-98-38
RUMIA- działka budowlano- usłu
gowa, 2450 m, 25 USD/ m, (058)
671-98-38
SKARSZEWY mieszkanie 3 po
kojowe, 64 mkw, I piętro,
0602/84-75-86
SKARSZEWY mieszkanie 3 po
kojowe, 64 mkw, I piętro,
0602/84-75-86, 0505/22-55-82
SKÓRCZ, 1/2 bliźniaka, działka
504 m kw. ogrodzona, garaż
z pom. gosp., 0692/87-70-65
SKÓRCZ, bliźniak (1/2), działka
504 m kw., ogrodzona, garaż
z pom. gosp., 0692/87-70-65
SKÓRCZ, dom wolno stojący
z ogrodem, cena 130.000 zl do
negocjacji,
0506/960-343,
0692/693-649
SOMONINO k. Kartuz- działka
budowlana 1080 m, uzbrojona,
(058) 670-60-37,0606-983-539
STAROGARD Gd., dom, budy
nek gospodarczy, na działce
680 m kw., 058/56-235-88 po
17.00
STAROGARD
Gd.,
dom
400 m kw. + bud. gospodarczy,
10 m kw., sprzedam całość lub
połowę, (058) 562-09-53
STAROGARD
Gd.,
dom
400 m kw., bud. gosp. 100 m kw.,
działka 1830 m kw., całość lub
potowa, 562-09-53
STAROGARD Gd., mieszkanie
bezczynszowe, parter, po remon
cie, (056) 220-71
STAROGARD Gd., os. Koperni
ka, mieszkanie własnościowe,
36 m kw„ 2-pokojowe, sprzedam
lub zamienię na większe, 56-24343
STAROGARD Gd.- okolica, do
mek jednorodzinny 115 m kw.,
działka 2141 m kw., lasy, rzeka,
jezioro, 058/588-54-38
STAROGARD Gd.- okolica, dział
ka 5000 m kw., uzbrojona, w za
cisznym miejscu, 058/588-54-38
STAROGARD Gd. os. Piastów,
mieszkanie 52 m kw, 2-pokojowe,
058/56-269-26 po 16.00
SUCHY Dąb, działki rzemieślniczo- budowlane, obok woda,
prąd, telefon, 682-86-45
TCZEW Górki, dom, pow.
200 m kw 058/532-02-39,
0603/174-369

TCZEW oś. Górki, dom
mieszkalny w budowie, na
działce uzbrojonej, 058/53167-25 po 17:00.
WEJHEROWO- dom wolnostoją
cy, do zamieszkania, 220 m,
działka- 447 m, ocieplony, (058)
674-73-49
WEJHEROWO- mieszkanie 2pokojowe, 37 m, własnościowe,
zadbane, 0600-423-596, (058)
672-46-81 po 17.00
WEJHEROWO- mieszkanie 2pokojowe, 64 m, CO, stare bu
downictwo, hipoteczne, (058)
572-09-57

NOWY Dwór Wejherowski- dział
ka budowlana, 1100 m, uzbrojo
na, (058) 672-84-01

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 53 m, II p„ zadbane,
0605-463-578

PĄCZEWO, dom jednorodzinny,
działka 1300 m kw., (0607) 9318-99

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 64,5 m, po remoncie,
0600-220-886, (058) 677-16-93
po 17

POMLEWO k. Przywidza, działka
budowlana, ładna lokalizacja,
(0600) 69-27-74

ŻELISTRZEWO- dom, 4 duże po
koje, 140 m, ogród- 250 m, (058)
673-61-34

PRUSZCZ Gd., 2-pok. własno
ściowe, 37,5 m kw., parter, tele
fon, nowe okna, 65 000 zt, (058)
662-24-85 wieczorem, (0600) 1924-25

BORY Tucholskie, dziatki budow
lane od 1100 do 2500 m kw.,
6,00 zł/m kw., w pobliżu las, je
zioro, PKP, 052/336-10-10

PRUSZCZ Gd., 2-pokojowe, wła
snościowe 37,5 m kw., parter, te
lefon, jasna kuchnia, nowe okna,
65 000 zt, (058) 662-24-85 wie
czorem, (0600) 19-24-25

DZIAŁKA 3400 m kw., w pięknej
lesistej okolicy, 20 km od Gdań
ska, 180 m od szosy, solidnie
ogrodzona, 38 tys. zt, (0501) 1474-91

PSZCZÓŁKI, działki bud.-prze
mysł. 1393 m kw., prąd, woda,
gaz, tel., kanalizacja, przy drodze
asfaltowej, 0607/432-637

DZIAŁKA siedliskowa 1,03 ha
przy szosie, piękne położenie,
20 km od Gdańska, 0501/147491

PUCK (centrum)- dom szerego
wy, 157 m, elegancko wykończo
ny, ekologiczny, 0503-148-673

GARAŻ przed pierwszym rzędem
os. Nad Jarem, szczytowy,
0602/351-839 po 17.00

Dziennifc..

Dziennik

www.gratka.pl i wp

piątek
11 października 2002 r.

Tczewski UjjJLtuiM;

GMINA Potęgowo dom na wsi,
cena 100000 zt, 0-600-984-160

BOAZERIE, deski podłogowe, li
stwy, (058) 342-54-31
DESKI podłogowe (sosna) nie
wyrobione, bardzo suche, w ilości
3 m 3, tel. 052/398-28-31 po
godz. 19

MIESZKANIE 1-, 2-pok„ lp„
w Pruszczu lub Tczewie, (058)
531-41-28,

ATLAS do ćwiczeń, mini, cena
500 zl, tel. 0600/855-184 po
godz. 16

KONTENERY
chłodnicze-

„Balticon".

CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokojo
we, ll/IV, opomiarowane, deski
na podłogach, dużyt balkon, sło
neczne, ładne, zamienię na 2 3 pokojowe w Trójmieście, tel.
0503/367-701
ELBLĄG Miasto, sprzedam grunt
inwestycyjny 1,75 ha, blisko trasy
Berlin-Kaliningrad, tel. 0692/921817
GDAŃSK Oliwa mieszkanie 2pokojowe kompletnie wyposażo
ne odnajmę studentkom 058/27252-37, 058/588-32-16.
GDAŃSK Przymorze, blisko uni
werku i SKM, odnajmę pokój stu
dentowi (tylko mężczyźnie), nie
palącemu, z używalnością kuchni
i łazienki, 350 zł/m-c do uzg., tel.
(058) 552-09-46
GDAŃSK Wrzeszcz, wynajmę
mieszkanie 41 m kw., nowo od
dany budynek, wysoki standard,
dobra lokalizacja, miejsce gara
żowe, cena 1000 zl plus opłaty,
058/56-229-48,0606/997-015
GDYNIA, mieszkanie 3- pokojo
we, komfortowe, 63 m, odnajmę,
(058)672-51-66,(058) 623-04-97
PRUSZCZ, odnajmę domek
35 m kw., wygody, ogrzewanie
gazowe, (058) 683-38-08
PRUSZCZ Gd., 2-pok. wtasnościowe, 37,5 m kw., parter, na
dom na wsi pod lasem- Bory Tu
cholskie, (058) 662-24-85 wie
czorem, (0600) 19-24-25
PRUSZCZ Gd., 2-pokojowe wła
snościowe 37,5 m kw., parter, te
lefon, jasna kuchnia zamienię na
dom w Borach Tucholskich, pod
lasem, (058) 662-24-85 wieczo
rem, (0600) 19-24-25
PRUSZCZ Gdański, odnajmę po
kój dla 2 pań pracujących, niepa
lących, 683-59-81
PRUSZCZ Gdański, pomieszcze
nie 60 m + zaplecze na sklep lub
inną działalność i pomieszczenie
na warsztat samochodowy wynaj
mę, tel. 682-37-07 po 20.00
ROKITKI k. Tczewa, odnajmę
lokal, pow. 110' mkw,
058/531-15-20
RUMIA, bud. gospodarczy, 2 po
koje, kuchnia, łazienka, odnajmę,
671-23-53,

Tei. (058) 663-00-79,
kom. 0605-051-328
MEBLE Gdańskie, bogato rzeź
bione, kredens, wysoki stół, krze
sła, tel. 0504/237-787
NAJSTARSZA solidna wy
twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach (z wibroprasy),
kruszywo naturalne, czarnoziem. Władysław Joskowski
Mściszewice - Golica, tel.
058/681-62-16, 0605-314873

STAROGARD Gdański- Kokoszkowy, mam do wynajęcia dom ty
pu bungalow, z garażem i ogro
dem rekreacyjnym, tanio, wiado
mość tel.(058) 629-83-54
STRZEBIELINOmieszkacie
umeblowane, na dłuższy okres,
odnajmę samotnym, 0691-910999

POSZUKUJĘ mieszkania do wy
najęcia, okolice Pszczółek lub
Pruszcza, 0506/72-34-22

ZDROWIE I URODA

ZBIORNIK na olej opatowy 1000
li 2000 1-0501-149-610
ZESTAW wypoczynkowy, prawie
nowy, cena 700 zt, Czersk, tel.
052/398-40-46

ANTYKI meble, zegary, lampy,
moździerze, srebra, platery, bibe
loty itp. 059 843-38-34

ALERGIE lesty, odczulania

NADZORY

kiero

wanie budową, projekty bu
dowlane, adaptacje projek
tów, inwentaryzacje, eksper
tyzy, orzeczenia techniczne,
tel. 682-01-53, 0502-119-680

Terapie: nerwice, nerwobóle,
tarczyce, kręgosłupy.
Gdańsk 058/520-12-90,
Gdynia 058/621-75-20

ZIEMNIAKI Bryza, 0,40 zt/ kg,
z dowozem, Wejherowo, (058)
672-84-01

GINEKOLOG za

ZIEMNIAKI kupię - 0,12 zt
za kg, 0609-617-682

OZONOMATIC do masaży wod
nych, tel. 052/397-14-21

październik promocja!
532-40-30

na dowolny cel
do 60% wart. nieruch.
15 lat oprocent. od 5.85%

PIANINO, tel. 052/397-70-43 lub
0604/281-219

U KRKPYT i

KREDYTY

(do 25 lat oprocent. od 4,85%)
HIPOTECZNE - 0% wkt. własnego
BUDOWLANE - (budowa, remont)
KREDYTY DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH (obrotowe, inwestycyjne,
zakup lokali użytkowych)

nymi kółkami, niedrogo, 683-0490

roLSKA

.

10 lat tradyc
tradycjii

•BTZFORpyOILT
• od ok. 4,79% rocziiie
—GótówKwr

SPŁATA MIYCH KRSJYTOW

SAMOCHODZIK z silnikiem spa

Spęfjalna Oferta dla: Marynarzy i Rolników.
Realizacja 7 dni, prowizja płatna po
uruchomieniu, wycena nieruch., dopełnienie
formalności sądowych i bankowych.

linowym, 2 - osobowy, 3 -biegowy, prędkość 20km. h, cena

MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

DOM PRASY, III piętro, pokój 311
ul. Targ Drzewny 3/7
80-866 Gdańsk

3.500 zl, tel. 0604/978-522

_BjJl>_QWlANE_
W Y Pt AY
YTO W

oraz motor spalinowy na ropę S,

M Prtfwry ,V7

g
£

tel. 346-26-87
tel./fax 346-26-83

SANKI parokonne, 6 - osobowe,

I
1

zapalacz na korbę, żelastwo pod
bryczkę, resory i cale okucie,
Lichnowy, ul. Ogorzelińska, tel.
052/398-71-72

62180 46,761 8833,
0697 339 2
(055) 272 3939,0503 386 853
055 647-49-26
0501352529,0607 339286

ODZIEŻ używana- nowa hur
townia „MIX"!. Promocyjne
ceny! Borowo k. Kartuz. Tel.
694-34-48, 0503-527-176.
Dowóz Gratis!

SKRZYNKA elektryczna budow
lana, 350 zt, 0607/150-055
STOŁY z krzesłami do baru, cena

c-rnail: krcdyt\p»bla®wp.pl

4.000

zt,

stan

dobry,

tel.

0505/755-742

DETEKTYWISTYCZNE! 058/3074-311

SAMOCHÓD dostawczy Peugeot
Boxer Maxi, użyczę, tel. 052/39768-61, 398-84-84 lub 0604/719-

SZLAFROKI satynowe, koszulki,

DŁUGI, handel, odzysk, 307-4216, 30-74-311

608

piżamki, komplety- poleca produ
cent. 042/650-25-01, 0504/184-

SERWIS komputerowy, 0606/8849-59

652

CZERSK - sprzedam maszynę
szewską stary typ Singer, cena
450 zl, tel. 052/398-93-80

KAMERY
Video, Wieże

GILOTYNA NG5, długość cięcia
2500, stan dobry, mato używana,
tel. 0693/340-373

TKANINY- ircha (suede), skóro

ZBIORNIKI do mleka, gwa
rancja wymiana, 056/498-61 26, 0604/339-746

podobne, polar, futerka, spodnio

Radiomagnetofony

we, Łódź 042/640-73-77 „Prodex"

Walkmany,
Naprawa Mikoś

356

HEBLARKA elektryczna do drew
na, sprzedam, 450 zl, (058) 67744-87

FOKSTERIERKI trikolor, po raso
wych rodzicach, sprzedam, (058)
345-72-27

KOS do nawozu i pług 3 - skibo
wy, ciągnik 360, tel. 0600/641270

(Róg Chylońskiej) 623-36-32

KARP Lin Kroczek, sprzedam od
8.10.2002r., tel. 052/398-17-91
lub 0607/968-076

MAGIEL elektryczny- sprzedam,
cena: 150 zt, (058) 677-44-87

KONSTRUKCJE dachowe, prace
budowlane, 0502/144-160

MŁOCKARNIA Warmianka, stan
dobry, cena 1000 zt - sprzedam,
tel. 0-58/684-50-56

MONTAŻ ptyt gipsowych, cekolowanie, kafelkowanie, 0502/144-

KOŃ ogierek, 8-miesięcy, sprze
dam, tel. 0692/622-497

(bez poręczyciela do 60 000,-)

POŻYCZKA HP0TECZNA

ROWEREK dziecięcy z odczepia

CIĄGNIK rolniczy używany o mo
cy do 100 KM, kupię, (0501) 4413-37

DOBERMANY- 3 psy, czarne
' podpalane, 6- tygodniowe, odro
baczone- sprzedam, 0691-140-

KRfflYT fiOTOWKOWY

31

AUTOGAZ

CIĄGNIK C-330, MF Ferguson
255, ForszmitZT303D-100 KM
4x4, Bizon Z 056 -1989 r., Piast
tadowniść 2,5 tony, Kos, rozrzutnik obornika jednoosiowy, i inny
sprzęt, 058/684-32-92,0601-160439

1&.&IMMHi

LUIDOR

I CENTRUM

GRA Play Station Sony, karta pa

AGREGAT prądotwórczy ok.
5 KW, kupię tel. 0604/978-522

ZDROWE odchudzanie pro
duktami „Herbalife", 683-2340. 0504-704-963

KARUZELA łańcuszkowa mata,
cena 4.300, tel. 0604/978-522

tel. 052/388-64-35

WÓZEK głęboki + sportówka no

MATRYMONIALNE

wa, włoski Inglesina, w wyposa

Gdańsk Grunwaldzka 132

żeniu parasolka, folia, p/deszczo

(przy Jesionowej) 341-35-31,

wa, bardzo dobra jakość, tel.

GDYNIA Morska 263

0504/237-336

I

ZBIORNIK 1500 I, nowy, do CO
wraz z osprzętem Werit, 058/588-

Dziennik Lokalny - kupon

PRZYSTOJNY kawaler 38/167,
uczciwy, pozna panią lub matkę
30-40 lat, rozwiedzioną z wła
snym M. 83-243 Szlachta, skr. 10

54-38
ZBIORNIK poj. 1500 I do CO
wraz z osprzętem Werit, nowy,

160

058/588-54-38

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

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

- biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia - ogłoszenia zawierające w treści
nazwisko i adres należy nadać osobiście w biurze ogłoszeń.
W LORftLiHyWi BIURZE

MOMI&M łub PKIEŚŁU faks
• Gdańsk

Pruszcz Gd.,ul. Chopina 2
Starogard Gd., ul. Gimnazjalna 1 (róg Hallera)
Tczew, ul. Mickiewicza 17

witane fctsros o® mienii-siciEJ sicfisgyfaict ©8
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DMUCHAWA ssąco - tłocząca
PT 200 oraz podnośnik kubełko

GITARĘ elektryczną Gibson LP,

CPAMSK

682-29-74, prote
tyka

FIRMA wynajmie ciągnik wraz
z kierowcą do prac na terenie
osiedla Morena, 0600/394-904

nia, 683-73-99

TÓ 000RATA ok. 57 "
50 000 RATA ok. 300
ISO 000 RATA ok. 900

do wiadomości
biura ogłoszeń

wam

skórzane na kucyka i dużego ko

pokrowiec, 600 zt. 0603/705-217

STOMATOLOG
Maria Jurkiewicz,

kontakt: i

KOMPLEKSOWE wykańczanie
wnętrz, kafelki, malowanie, regipsy - również remonty, 058/68499-04, 0605-695-153

lach, sanie wyjazdowe, siodło

USŁUGI INNE

MASZYNY I URZĄDZENIA

Pruszcz, Obrońców Wy
brzeża 10/4, 15.00- 20.00,

FIRMA wynajmie ciągnik wraz
z kierowcą do prac na terenie
osiedla Morena, 0600/394-904

BRYCZKĘ na drewnianych ko

wy do zbóż z koszem zsypowym,

biegi, 0601/533-409

I

PODŁOGA szwedzka, mon
taż, 683-65-89

FIRMA sprzątająca poszukuje do
wydzierżawienia na okres zimo
wy traktora, 0600/394-904

mięci, monitor i gry, (058) 678-02-

ZIEMNIAKI 20 ton i pszenicę, tel.
684-36-74

treść:

Grunwaldzka

I
AMERYKAŃSKA
loteria,
www.konsul.pl, 042/659-77-07

ZBOŻE kupie 0502/571-843

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA

BEAGLE.
Nowofunlandy.
058/676-02-58, 0601/167-665

GARAŻE
ocynkowane,
3x5 wiaty, raty, transport
i montaż, (058) 778-14-22,
0600-22-12-13

stości, 0691/190-267

WYSŁODKI mokre, 691-14-30

TELEWIZOR z telegazetą kupię,
tanio, tel. 052/397-68-43

CEKOLOWANIE,
malowanie,
682-13-78

MATY oborowe, używane, pod
krowy, tel. 0604/978-522

ZDJĘCIA weselne, inne uroczy

WTRYSKARKA pionowa + 3 for
my, stan bdb, 2.500,-, 0606-4838-80

SIATKA ogrodzeniowa,

TELEWIZOR kolorowy Neptun
505, czarno- biały Neptun 171,
30,00 zl, (058) 672-50-16

rów, zdjęcia, 0691/190-267

WKŁAD do parnika elektryczne
go- 60 I, nowy, tanio, (058) 57214-14

SADZONKI truskawek, kwalifiko
wane, różnych odmian - sprze
dam, 058/681-34-88, 0692-906919

PIEC Viessman od 20 do 40 kw,
z wymiennikiem wody, cena
1800 zt, 0501-149-610

TELEWIZOR Grundig, 21", ste
reo, telegazeta, pilot, cena 250 zl,
tel. 0609/773-740

BRZOZĘ czereśnię, olchę,
drewno tartaczne - 0502241-760

TEKSTY reklamowe, do folde

TOKARKA TUB 32, dł. toczenia
80 cm, kpi. oprzyrządowania,
stan bdb, 588-27-07

PSZENŻYTO i mieszanka zbożo
wa, tel. 052/398-18-58

PIEC CO Elgaz, 2,5 m kw.,
200 zt, (058) 672-50-16

powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058 682-5138

66-33

SILNIK elektryczny, 7,5 KW,
1.430 obrotów, na rozruch, cena
450 zt, tel. 052/398-93-80

BURAKI pólcukrowe, (0606) 810991

OKNA skrzynkowe, pięcioletnie,
7 szt., tanio, (058) 677-32-44

PRALKI: wirnikowa i automatycz
na w dobrym stanie, 0601/881705

BLOCZKI fundamentowe, kupię,
tel. 0600/672-455

natryskowe,

zmywalne. 623-18-16, 0601/61-

SILNIKI elektryczne- sprzedam,
tanio, od 150 zl, (058) 677-44-87

PSZENICA ok. 400 ton, sprze
dam, 058/535-12-45

PRALKA automatyczna Siemen
sa, stan bdb, tanio, (0608) 51-0741, (058) 562-49-47

TAPETOWANIE

SILNIK elektryczny 5,5 kW/ 380
W, komplet- na oryginalnym wóz
ku- sprzedam, (058) 572-14-14

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zt- do
uzgodnienia, sprzedam, (0501)
44-13-37

PIEC CO, nowy, tanio, tel.
052/398-33-19

trycznych, Tczew, 531-10-43,
0502/493-685

SIEWNIK Mazur, 4 metrowy za
wieszany, tel. 059/833-10-65

SPRZĘT wieloczynnościowy do
ćwiczeń gimnastycznych, nie
miecki, tel. 052/397-44-92

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

ZABRZE, zamienię kwaterunko
we, 3 pokoje, komfortowe, na Po
morze, (032) 272-86-79,
MIESZKANIE 2-pok. zamienię na
większe 3-pok. spółdz. za spłatę
zadłużenia lub dopłata, 683-0490

ŁYŻWOROLKI, nowe, nie używa
ne, w kartonie, rozmiar 40, tel.
0503/506-529

AMPLITUNER kina domowe Phi
lips FR 960 lub podobny, tel.
052/397-68-61, 398-84-84 lub
0604/719-608

PRZEZWAJANIE silników elek

PŁUG 5 - skibowy Grudziądzki,
tel. 059/833-10-65

STRUSIE, młode - kupię, tel.
052/398-72-60 lub 0692/769-944
od 7-14

BURAKI pólcukrowe sprzedam,
(0606) 810-991,

TCZEW odnajmę mieszkanie
2 pokojowe, 54 m, blok, telefon,
531-10-51
TCZEW odnajmę pokój dla pana,
531-02-10

BAŁTYK- Stegna, andrzejki, syl
wester, szkolenia, wesela, (055)
247-72-37, 247-72-57

ODKURZACZ Zelmer, 1400 W,
140 zl, (058) 672-50-16

SOPOT- kawalerka do wynajęcia,
058/56-221-29

STAROGARD Gd.- odstąpię
sklep- drogeria- kosemtyki,
z wyposażeniem i towarem,
0503/098-012

ROTTWEILERY szczeniaki rodo
wodowe po potężnych champio
nach 500 zt tel. 055/279-59-50
0606/275-844

KUP!?

ty, ciesielstwo, 058/56-297-29,
0601/320-453

PIŁĘ stołową do drewna 380 V,
8 kW- sprzedam, (058) 677-4487

OWCZARKI Niemieckie, szcze
nięta, tel. 0505/594-995

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zt- do
uzgodnienia, (0501) 44-13-37

RUMIA, wynajmę mieszkanie 3-,
pok., 671-19-68

STAROGARD Gd., oddam w na
jem mieszkanie- kawalerkę w do
mu jednorodzinnym, 56-26-443,
0506/851-521

OWCE mięsno- hodowlane,
2 szt. w bdb kondycji- sprzedam,
(058) 572-14-14

671-49-59,
0605/665-838

OGÓLNOBUDOWLANE, remon

OPRYSKIWACZ zawieszany18 m. Rototielv- 4 m. Siewnik
zbożowy- 3 m. Kopaczka do
ziemniaków dwurzędowa. Petkus
713. Det TD M-100- spycharka.
Brony 16-14 szt. + wózek. 531 16-85, 0692/419-731

KUCYKA, klacz 3-letnią, 683-7399

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,

magazynowe,

CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje,
ll/IV piętra, tel. 0503/367-701

KRÓLIKI, tel. 0692/811-156

115

Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, Starogard Gd., ul. Gimnazjalna 1 (róg Hallera),
Tczew, ul. Mickiewicza 17

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
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Dziennik Tczewski

III Turniej Weteranów

TENIS STOŁOWY

Kuchar najlepszy

O Grand Prix Kociewia
W gniewskiej Hali Sportowo - Widowiskowej od
był się II turniej w ramach IX edycji Grand Prix
Kociewia w tenisie stołowym. Tym razem w zawo
dach uczestniczyło 42 zawodników.
Drugi turniej pewnie wygrał Karol Szarmach
przed Zbigniewem Kucharskim i Bartoszem Szar
machem.
Przypomnijmy że organizatorzy planują przepro
wadzenie dziesięciu turniejów, w odstępach dwu
tygodniowych. Do ostatecznej punktacji będą bra
ne pod uwagę najlepsze wyniki z ośmiu turniejów.
Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do
udziału w tej popularnej imprezie. Do gry mogą
przyłączyć się wszyscy w wieku od 5 do... 105 lat.
Warunkiem przystąpienia będzie wpłata wpiso
wego, które wynosi 5 (dla młodzieży) i 10 zł (dla
dorosłych). W niedzielę odbędzie się III turniej.
Początek zaplanowano na godzinę 10.

nowej
sali
gimnastycznej
Zespołu Szkół
w Subkowach
odbył się III
Turniej Weteranów w tenisie
stołowym. Zwyciężył Zbi
gniew Kucharski z Gdańska.
W tegorocznych zmaganiach
uczestniczyło 30 pingpongistów. Zgodnie z zapowiedzia
mi, wśród rywalizujących
wystąpiła kilkuosobowa gru
pa gości z Kaliningradu.
- Ponieważ weterani Kali
ningradu przyjechali z mło
dzieżą,
postanowiliśmy
wszystkich włączyć do zawo
dów, aby podnieść poziom powiedział Emil Georgijew,
organizator turnieju. (jovi)

(jov i)

Klasyfikacja
1. Edward Renkel (Grudziądz)
3. Pawet Oau (Nicponia)

184
171
169

4. Bartosz Zabrocki (Gniew)

166

5. Dariusz Dering (Świecie)

159
154
154
154
153
150

2. Zbigniew Banach (Tczew)

6. Krzysztof Kwaśnicki (Grudziądz)

7. Pawei Manterys (Subkowy)
8. Dariusz Wożniak (Malbork)

9. Krystian Szulist (Barlożno)
10. Mariusz Tomczyk (Pelplin)

Finał „A"
1. Zbigniew Kucharski
2. Eugeniusz Górecki
3. Franciszek Dulkowski
4. Waselij Skalenko
5. Daria Kondratienko
6. Edmund Renkiel

Jan Bernacki (z lewej) odbiera nagrodę od Emila Georgijewa za zajęcie pierwszego
miejSCa W

Finat „B"
1. Jan Bernacki
2. Waldemar Sadowski
3. Roman Cywiński
4. Jerzy Januszewski
5. Igor Puszkariow
6. Zbigniew Pietrzniak

finale f/B .

Fot.Andrzej Sarnowski

Finat „D J

Finat „C
1. Aleksander Czernow
2. Siergiej Stiepanow
3. Igor Masianow
4. Henryk Kopomski
5. Dima Gnatiuk

1. Siergiej Riabkow
2. Zygmunt Rekowski
3. Zygmunt Dzięgielewski
4. Zygmunt Narloch
5. Zbigniew Banach
6. Regina Paderewska

1. Jan Stępień
2. Roman Jabłoński
3. Andrzej Broniek
4. Rusłan Szemczenko
5. Edmund Kotlicki
6. Emil Georgijew

Zespoty Kociewia. Mewa-RR Gniew

Juniorzy w Gniewie

mhhhhih
Przy stole Karol Szarmach.

N

Fot. Andrzej Sarnowski

KREDYTY

MIESZKANIOWE,
|BUDOWLANE,
HIPOTECZNE
£0

*3

A

4

Rewelacyjny kredyt na spłatę

Informacje
Jjj sportowe
g z Twojego
£
regionu

„ALICJI"
PROWIZJĄ 0%

zwrot wartości cesji
GOTÓWKOWE

BEZ PORĘCZYCIELA

5000 zł
SAMOCHODOWE

Dziennik
Bałtycki"

(wejście od drugiej strony Optyka)

O 800 1500 26

pn.-pt. od 9.00 do 17.00,
sobota od 9.00 do 12.00
tel. 058/532 80 81,
0 503 101 443

Tczew, ul. Jodłowa 13c

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

Na zdjęciu juniorzy Mewy RR Gniew.

dynek zakończył się zwycię
stwem Mewy 2:1. Obecna sy
tuacja w klubie nie jest jednak
dobra. Być może zostanie roz
wiązana drużyna seniorów.
Tymczasem.
- Pogramy jeszcze dwa se
zony w tej lidze, a później po
staramy się włączyć do piłkar
skiej rywalizacji na szczeblu
województwa - powiedział
Grzegorz Szuta.

Fot. Andrzej Połomski

Bolączką drużyny (i miasta
Gniewa) jest brak stadionu.
Jednak władze nadal nie wie
dzą jak go rozwiązać.
(jovi)

Pomagają

-

Bar Podzamcze, Piekarnia Ciast
karnia „U Karola", Firma AMD,
oraz sklep spożywczy Jabłońscy.

Mewa

l-n

Grzegorz Brzęk, Michał Kocknecht, Maciej Górski, Piotr Bettin,
Adam Jaszewski, Marcin Szwarc,
Wojciech Sztyber, Patryk Seidowski, Krzysztof Wójcik, Paweł Kocknecht, Bartosz Cichowlas, Miłosz
Lewandowski, Bartosz Łyszko, Pa
weł Stankiewicz, Mariusz Bujanowski, Marcin Trzoska.

BALEXMETAL

Blachodachówki

Panele ścienne

łodzi piłkarze z Gnie
wa, prowadzeni przez
Krzysztofa Pastewskiego i Grzegorza Szutę z po
wodzeniem uczestniczą w Po
wiatowej Lidze Juniorów.
Drużyna zawiązała się w
styczniu 2000 roku, dzięki za
angażowaniu Krzysztofa-Pastewskiego. Wcześniej (cztery
lata temu) klub Mewa miał
oprócz seniorów, także druży
nę juniorów, jednak zespół
szybko został rozwiązany. Te
raz po prawie dwóch latach
wspólnych zajęć opiekunowie
postanowili sprawdzić, na co
stać ten zespół.
- To były normalne trenin
gi kondycyjne i ogólnorozwo
jowe - powiedział trener pił
karzy Krzysztof Pastewski. Gdy dowiedziałem się o Lidze,
to od razu wiedziałem, że do
łączymy do innych zespołów,
aby przekonać się na co nas
stać. Już po pierwszym meczu
było widać, że drużyna potra
fi na boisku grać i co najważ
niejsze, myśleć. Jej pierwszym
rywalem była Wierzyca Pel
plin, która triumfowała w po
przednich rozgrywkach. Poje-

•B

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, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /O 58/ 532 29 02
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18 12,96 zł/m2 blachę plusk® 10,82 zł/m2

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

