Dziennik

Bałtycki*- i
WIECZÓR

Tczewski

wybrzeża

TCZEW
TCZEW

piątek 27 grudnia 2002 r.

PELPLIN

www.naszemiasto.pl
www.gratka.pl

SUBKOWY

Oby był ciekawy, ale spokojny

DO SIEGO ROKU

Kto rządzi miastem

Zenki i Mirki rządzą Tczewem.
Zenon Odya jest prezydentem,
Zenon Drewa, przewodniczącym
Rady Miejskiej. Prezydent Odya
jako swoich zastępców dobrał
sobie Mirosława Ostrowskiego i
Mirosława Pobłockiego.
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Pamiętają o muzyku

Przed rokiem pożegnaliśmy
Grzegorza Ciechowskiego.
Śmierć 44-letniego artysty była
dla wielu szokiem. Mieszkańcy
miasta pamiętają o wybitnym
tczewianinie.
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Medale dla Sambora 12

Złoto, srebro i brąz zdobywali w
tym roku wielokrotnie młodzi
sportowcy sekcji lekkoatletycz
nej tczewskiego Sambora.

ończy się 2002 rok. Obfitował w
wiele wydarzeń ważnych dla po
wiatu tczewskiego i jego miesz
kańców. Wiele z nich wiąże się z
Wisłą. Zainicjowano budowę
mostu, który połączy gminy
Gniew i Kwidzyn. Dla mieszkań
ców naszego brzegu to szansa na pracę i roz
wój gospodarczy. W Tczewie rozpoczęto umac
nianie wałów wiślanych, co jest początkiem
realizowania koncepcji zagospodarowania na
brzeża wiślanego. Efektem ma być przystań
żeglarska, kawiarenki, punkt widokowy, ścież
ka rowerowa, trasy spacerowe, parkingi. Na
Wiśle rozpoczęto rejsy białej floty.
Podczas wyborów samorządowych wyłoni
liśmy tych, którzy będą decydować o naszych
sprawach przez najbliższe cztery lata.
Rok 2002 to rok niezwykłych wydarzeń kul
turalnych w naszym powiecie. Tczew był "wi
downią III Międzynarodowego Festiwalu
Działań Teatralnych i Plastycznych Tczew Eu
ropa 2002. Zobaczyliśmy m.in. słynne sycylij
skie marionetki. W Gniewie nie zabrakło mię
dzynarodowych turniejów rycerskich, warow
nia była też miejscem wojny dwóch Wazów.
Cały czas towarzyszyliśmy powstawaniu re
printu pelplińskiej Biblii Gutenberga - pierw
szy egzemplarz ukazał się przed kilkoma dnia
mi. Niestety, byliśmy także świadkami wielu
wypadków pożarów, ludzkich dramatów.
W tych wszystkich wydarzeniach towarzy
szyliśmy naszym Czytelnikom starając się, by
nasze relacje docierały do Państwa tak szybko
jak to tylko możliwe, były obiektywne i cieka
we. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie
równie interesujący, ale jak najmniej drama
tyczny i że zawsze będziecie Państwo z przy
jemnością i ciekawością zaglądać na nasze ła
my. Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy
w nadchodzącym roku wiele zdrowia i rado
ści, którą mamy nadzieję, czerpać będziecie
Państwo również z naszych łamów.
Redakcja
„Dziennika Tczewskiego"
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Gdzie na bal
•Zabawę sylwestrową
organizuje Tczewski
Dom Kultury wraz z
Fundacją Domu Kultury.
Bal obsługiwać będzie
restauracja Carina z
Tczewa. Zapewniono
obiad, w tym m.in. zupa-krem z borowików
schab po kaszubsku, bę
dzie też kolacja oraz ka
wa i słodkości. Dla każ
dych czterech osób
przewidziano szampa
na. Zabawę zaplanowa
no przy orkiestrze. Po
czątek o godz. 20. Bilety
po 390 zł od pary można
nabywać w Tczewskim
Domu Kultury.
•Zamek gniewski
przygotowuje nie lada
gratkę dla gości, którzy
zechcą powitać 2003
rok. Goście przeniesieni
zostaną w czasy Polski
sarmackiej. Bal sylwe
strowy odbędzie się w
konwencji XVII-wiecz
nego werbunku szlachty
na wojnę ze Szwedem mówi prezes, znany
współczesnym jako Je
remi ze Struczyna, kasz
telan gniewski. - Wi
dzieć nam będzie miło
naszych gości w histo
rycznych siedemnasto
wiecznych odzieniach.
By wysokie morale, a i
wierność przybyłego re
kruta utrzymać, zadba
my, jeśli stosownej szaty
posiadać nie będzie, o
Onego strój. Zapewnimy
Mu zacne jadło, napitki
oraz godziwy handgeld
(przyp. red. pieniądze).
Co by zaś sprawność
cielesną w rekrucie po
prawić, egzercerunki
(przyp. red. musztra),
tańce i zabawy dawne
przypomnimy i przećwi
czymy. Balowicze ugosz
czeni zostaną dziczyzną,
rybami i innymi fryka
sami.

zaproszenia
Cena zaproszenia na bal
wynosi 700 zł od pary. Za
bawa z noclegiem w hote
lu Marysieńka w pokojach
2-osobowych ze śniada
niem kosztować nas bę
dzie 900 zł, zaś z nocle
giem w komnatach zam
kowych 4-osobowych ze
śniadaniem - 800 zł. Moż
na też bawić się w warow
ni za niższą o 50 zł cenę
od pary. Wystarczy jedno
razowo zakupić cztery lub
więcej zaproszeń.

•Na tczewskiej kanonce tym razem zabawy
sylwestrowej nie będzie.
Zaplanowano jednak
muzykę od godz. 23 do
godz. 1.0 północy bę
dzie miał przemówienie
Zenon Odya, prezydent
Tczewa. Zaraz potem
rozpocznie się pokaz
sztucznych ogni.
(as)

A.

NASZ PLEBISCr

Zenki i Mirki
rządzą Tczewem
enki i Mirki rządzą
Tczewem - powie
dział nam jeden z
mieszkańców PoIWm® czątkowo nie bardzo
wiedzieliśmy o kogo chodzi.
Po dłuższej rozmowie wyszło
przysłowiowe szydło z worka.
Czytelnik miał rację: Zenon
Odya jest prezydentem, Ze
non Drewa, przewodniczącym
Rady Miejskiej. Aby było we
selej, prezydent Odya jako
swoich zastępców dobrał so
bie Mirosława Ostrowskiego i
Mirosława Pobłockiego. Bę
dzie musiał ich ponumero
wać. Na to, że żony wiceprezy
dentów noszą imię Ewa nie
miał już wpływu.

Prezydent się
tłumaczy

POWIAT TCZEWSKI. Już za tydzień rozpoczy

- To zbieg okoliczności tłumaczy się całkiem poważ
nie Zenon Odya.-Pierwszym
kandydatem na przewodni
czącego Rady Miejskiej był
Kazimierz Ickiewicz. Moi
obecni zastępcy w poprzed
nich kadencjach byli radny
mi, a także pracowali w Za
rządzie Miasta i Powiatu
Tczewskiego, byli dyrektora
mi firm. Uważam, że kryteria
doboru były właściwe.
Prezydent nigdy się nie za
stanawiał się, dlaczego dano
mu na imię Zenon.
Kiedyś mówiono, że Tcze
wem rządzą kolejarze, teraz
Zenki i Mirki.
Cóż zrobić z taką wiadomo
ścią przed świętami Bożego
Narodzenia? Na kociewskich
wsiach wierzono, że w noc "wi
gilijną przemawiają zwierzęta
i mówią prawdę o swoich go
spodarzach. Ale gospodarze
Tczewa zwierzaków nie ho
dują, nam mieszczuchom zo
stała tylko wróżka.

Jeden ambitny,
drugi talemniczy
W mieszkaniu na tczew
skich Suchostrzygach jest
ciemno. Na ścianach wiszą ja
kieś zasuszone cudactwa.
Wróżka Marta zdejmuje tka
ninę ze szklanej kuli. - Zaraz
zobaczymy, co czeka miasto ze
strony Zenków i Mirków mówi strzepując resztki ku
rzu.
Zapala święcę, jej płomień
przecieka przez długie palce
Marty i odbija się na ścianie. Mówi pan Zenki i Mirki - po
cierając kulę, w której jakby
coś się odbijało. - Mirosław to
imię słowiańskie, oznaczjące
tego, któremu miła jest sława.
A więc to człowiek ambitny.
Zenon to imię związane z
imieniem Zeusa. Mało też jest
znanych ludzi o tym imieniu.
Jak zapiszą się w tczewskiej
historii włodarze Zenonowie,
nie widzę w kuli.
REDAKCJA TCZEW
Redaguje zespól .Dziennika Bałtyckiego"
teł. (058) 530-24-36

Od lewej: Zenon Drewa, Zenon Odya, Mirosław Ostrow
ski i Mirosław Pobłocki.

Lew w akwarium
Wróżka Marta zasłoniła
kulę. Z szuflady wciągnęła
karty
- Czy zna pan daty urodzin
Zenków i Mirków? - zapytała.
- Prezydent Odya to chyba
Rak - wydukałem. - Zenon
Drewa to Ryba, Mirosław
Ostrowski - Lew, a Mirosław
Pobłocki - Ryba.
- No to mamy Lwa w akwa
rium z Rybami i Rakiem - po
wiedziała wróżka.- My tu ga
du, gadu, a w poczekalni ko
lejka chętnych wiadomości co
przyniesie im nowy rok. Roz
pocznijmy od Raka.
Dobrze się pracuje z sze
fem spod znaku Raka, bo jest
wyrozumiały i łagodny Czasa
mi tylko, gdy ktoś próbuje go
łapać za szczypce, odpala
energię i rusza do przodu. Lu
bi pracować, gdy mastałą po
sadę i godziwe "wynagrodze
nie. No, no... Czasami staje się
leszczykiem, omijając szczu
paki. Na co dzień potrafi się
dopasowywać do ludzi. Raki
mają problemy z nadwagą. W
przypadku tczewskiego pre
zydenta to się nie potwierdza.

Ryba w wodzie
Może kilka słów o Rybach.
- Wie pan jak wygląda ryba
wyrzucona z wody?-pyta
wróżka. - Marnie, łapie od
dech, jak facet na kacu gigan
cie.
Osoby urodzone pod tym
znakiem "wyglądają na sła
bych, niezdecydowanych. Wy
trwałe cierpią. Są jednak bar
dzo religijne. Lubią bajki i od
poczynek nad wodą. Niech
pan krzyknie latem na plaży
w Sopocie: ryby do wody! Zo
baczy pan ilu plażowiczów
chętnie skorzysta z kąpieli a
ilu znacząco popuka się w
czoło.
W pracy Ryby są wymaga
jącymi pracownikami. Często
zależy im bardziej na wspa
niałej atmosferze niż na "wy
nagrodzeniu.
Najlepiej

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

Fot. Józef Ziółkowski

sprawdzają się w zawodach
artystycznych. Nie mają am
bicji przywódczych.
Urodzeni pod znakiem
Lwa ponoć są energicznymi
optymistami. Szybko uczą się
na własnych błędach. Lubią
drapać się po grzywie i wyle
giwać w słońcu. Lwy lubią być
politykami, nawet w Unii Wol
ności. Sukces osiągają w za
wodach artysty, polityka.

O sobie
Tyle opinii na temat Zen
ków i Mirków opowiedzia
nych przez wróżkę Martę.
Zenon Drewa powiedział,
że swoim pracownikom w
szkole i radnym miejskim po
zostawia maksymalnie dużo
swobody. Maluje kiepsko. Lu
bi natomiast sport i grę w pił
kę.
Zenon Odya, zapytany o
cechy charakteru powiedział,
że jeżeli jest przekonany do
sprawy potrafi być uparty. Po
trafi też osiągać kompromis.
Woli ludziom dawać niż od
nich brać. Jako Rak woli iść do
przodu niż się cofać.
Mirosław Pobłocki w po
dejmowaniu decyzji kieruje
się wiedzą, doświadczeniem,
intuicją. Stroni od sytuacji,
kiedy miałby podjąć wybór,
którego nie chciałby dokonać.
Jako Ryba lubi pływać na
płytszej wodzie. Nie zapusz
cza się na głębiny W przy
szłym roku chce zająć się bu
dową nowoczesnego wysypi
ska śmieci w Tczewie.
Mirosław Ostrowski nie lu
bi słońca, woli cień. Nie ocze
kuje posłuszeństwa a raczej
lojalności. Jest aktywny i dzię
ki polityce ma szansę samore
alizacji. Jako wiceprezydent
szuka sposobu na organizację
kultury w mieście.
Coś się zgadza, a coś nie.
Jeżeli Marta dalej tak będzie
wróżyć, to my jej przepowia
damy, że w 2003 roku grozi jej
bezrobocie.
Marcin Brodnicki
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Wyszło szydło z worka

SYLWESTER

Tczewski

Opinie

Tczew, ul. Mickiewicza 17

namy kolejny plebiscyt. Tym razem z racji koń
czącego się roku szukamy Osobowości Roku
2002 z powiatu tczewskiego. Będzie to już trze
cia edycja tego plebiscytu. Poprzednie cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Już dzisiaj zapraszamy Czytelników do wspólnej
zabawy.
Celem konkursu jest wyłonienie najpopularniej
szych i najbardziej zasłużonych osób z terenu
Tczewa i powiatu w 2002 roku. Konkurs prze
znaczony jest dla wszystkich Czytelników, bez
ograniczeń wiekowych. Można w nim wziąć
udział całymi rodzinami. Innych bohaterów ma
przecież 10-latek, innych jego starsze rodzeń
stwo, jeszcze innych mama i tata. Wszyscy mają
szansę wylosować nagrodę. Szukamy bohaterów
małych i wielkich, może to być postać po
wszechnie znana w kraju, ale pochodząca z po
wiatu tczewskiego lub z nim związana, a także
np. burmistrz, pielęgniarka/przedszkolanka,
sportowiec, lekarz lub ktokolwiek inny, ceniony
przez lokalną społeczność.
Plebiscyt rozstrzygnięty zostanie na przełomie
stycznia i lutego. Do tego czasu czekamy na gło
sy i propozycje dotyczące kandydatów zasługu
jących na miano Osobowości Roku 2002.
Pierwszy kupon opublikujemy już w za tydzień.
Wśród osób, które prześlą pod adresem redakcji
wypełnione kupony rozlosujemy wiele atrakę^^
nych nagród.
(kap)

W poprzedniej edycji
Przypomnijmy kto zwyciężył w ostatniej edycji.
Tytuł Osobowości Roku 2000 zdobył rodowity gniewianin
Bogdan Badziong, pedagog, regionalista. Od 1977 roku
pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewie. Za jego
„rządów" w Gniewie powstała pierwsza świetlica tera
peutyczna dla dzieci z rodzin patologicznych. Ma duże
osiągnięcia, jako regionalista. Przy szkole działa zespół
Burczybas. Obecnie Bogdan Badziong piastuje funkcję bur
mistrza Gniewa.
Na drugim miejscu uplasował się Ryszard Różycki. Tczewianie znają go, głównie jako działacza sportowego. Trzeci
był Kazimierz Ickiewicz, historyk, pracujący w Zespole
Szkół Kolejowych w Tczewie.

NASZ KONKURS

Bezpieczni zimą
Rozstrzygnęliśmy konkurs „Bezpieczna zima",
który w prowadziliśmy na łamach „Dziennika
Tczewskiego". Aż dwadzieścia osób znalazło się w
gronie laureatów. Czekają na nie atrakcyjne na
grody, które ufundował partner naszego konkursu
- Centrum Opon w Zajączkowie Tczewskim. Od
niego wszyscy laureaci otrzymają listowne zawia
domienia o wygranej wraz z informacją gdzie i
kiedy bądą mogli ją odebrać.
(mam)

H

Laureaci

Przypominamy nazwiska laureatów konkursu. Pierwsze
miejsce w naszej zabawie zdobyła Dorota Kosior ze Szpęgawy. Nagrodą jest 100-proc. zwrot kosztów poniesionych
na zakup opon zimowych. Na drugim miejscu uplasował
się Zdzisław Styn z Lignów Szlacheckich. Nagrodą dla nie
go jest bezpłatna wymiana oleju (łącznie z filtrem). Trzecie
miejsce uzyskała Maria Chylicka z Gdańska. Otrzyma ona
talon wartości 100 zł na dowolne usługi w zakładzie na
szego partnera.
Pozostali laureaci to: Adam Wilczek z Tczewa, Marek Wołoszuk z Tczewa, Bożena Mielewska z Tczewa, Rafał Kiliński
z Tczewa, Zbigniew Czarnecki ze Skowarcza, Jan Leszman
z Tczewa, Artur Bartonne z Tczewa, Krzysztof Giełdon z
Tczewa, Piotr Dampc z Pszczółek, Gabriela Kwapińska z
Tczewa, Zygmiunt Skibicki z Pelplina, Adam Lewandowski
z Gdyni, Tomasz Imianowski z Tczewa, Jan Olechnowicz z
Tczewa, Stanisław Miszczuk z Tczewa, Mirosław Seroka z
Subków oraz Dariusz Rutkowski z Subków.

, I WYDAWCA
POLSKAPRESSE sp. z o.o.
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Prezes: Krzysztof Krupa

Drukarnia, Polskapresse sp. z o.o. oddział Prasa
ul. Polęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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W pierwszą rocznicę śmierci poety, muzyka, kompozytora

KURS „DZIENNIKA"
I PZU ŻYCIE

Grzegorz z Tczewa
1

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomo
rze możecie Państwo wygrać komputer. Wy
starczy wziąć udział w naszym konkursie.
„Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybie
rają co miesiąc najlepszego dzielnicowego w
województwie pomorskim.
W gazecie zamieszczamy kupony, na których
należy wpisać imię i nazwisko najlepszego.
Państwa zdaniem, dzielnicowego. Nagrodą dla
policjanta jest rower, a dla komisariatu, w któ
rym pracuje - zestaw komputerowy Dla na
szych Czytelników mamy nagrody w postaci
losowanego raz w miesiącu komputera. Plebi
scyt potrwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji.
Znalazło się tam miejsce oznaczone: „Najwięk
szym problemem mojej okolicy jest...". Wypeł
niając je należy wskazać największy problem,
z którym borykacie się Państwo w swojej dziel
nicy Interesuje nas wszystko, co związane jest
z bezpieczeństwem. Do kuponu można dołą
czyć dodatkowo dokładnie opisany problem.
Wszystkie sygnały postaramy się wyjaśnić w
porozumieniu z policją. Kupony prosimy przy
syłać do lokalnych oddziałów „Dziennika" lub
do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego"
w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

ii

i pierwszą rocz
nicę
śmierci
Grzegorza Cie|! || chowskiego,
poety kompo
zytora i muzyka, na budynku,
w którym się urodził, odsło
nięto tablicę pamiątkową. Na
pisano na niej: „W tym domu
29 sierpnia 1957 roku zaczęło
bić serce Republiki, poety
kompozytora." Umieszczono
także fragment z tomiku wier
szy „Wokół Niej".

Dotrzymał stówa
Sponsorem tablicy była
Spółdzielnia
Mleczarska
Maćkowy która jest od wrze
śnia 2002 roku właścicielem
budynku przy ul. Nowy Ry
nek 2 oraz Krystyna i Edward
Kampowscy, przyjaciele ro
dziny
Edward Kampowski po
• ierci Grzegorza Ciechow
skiego pokazywał nam po
mieszczenia, w których Grze
gorz mieszkał z rodzicami.
Wtedy powiedział, że na bu
dynku mleczarni pojawi się
pamiątkowa tablica. Słowa
dotrzymał. Wszak było wiele
pomysłów lokalnych polity
ków, aby uczcić pamięć przed
wcześnie zmarłego artysty.
Zrobili to Edward Kampowski
i Józef Golicki, twórca koncer
tu muzycznego poświęconego
Ciechowskiemu.

Nie wstydził się
Nie byłoby Obywatela GC,
Grzegorza z Ciechowa, gdyby
nie Grzegorz z Tczewa. Takie
są szczeble dróg do czegoś, co
można nazwać sukcesem.
^fcKiedy pisałem książkę
^ffrógi do sukcesu" uznałem,
że warto zamieścić jego wspo
mnienia z lat młodzieńczych
w Tczewie. Podarował mi
wówczas książeczkę, w której
były spisane sukcesy muzycz
ne jego i kolegów. Dużo w niej
słów o Tczewie, którego nigdy
się nie wstydził. Urodził się w
1957 roku. W tym mieście
ukończył LO im. Marii Skło
dowskiej-Curie i z tego miasta
wyniósł pierwsze doświad
czenia poetyckie, muzyczne.
Uczęszczał do Szkoły Podsta
wowej nr 3, niedaleko Spół
dzielni Mleczarskiej przy ul.
Nowy Rynek 2, której preze
sem był jego ojciec. Te dwa
blisko siebie położone miej
sca stanowiły dla niego natu
ralny poligon do zabaw. Do
mleczarni, niesamowitego

Adam Wendt wystąpił podczas koncertu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu.
Fot. Józef Ziółkowski

obiektu, pełnego dziwacznych
maszyn, zapraszał swoich ko
legów.

Z muzyką od dziecka
Chodząc do Szkoły Podsta
wowej, równolegle rozpoczął
naukę w Szkole Muzycznej.
Oboje z siostrą Aleksandrą
uczyli się gry na pianinie. Lu
bił grać na nim własne utwo
ry eksperymentować. Ekspe
rymenty polegały na tym, że
zdejmował wszystkie klapy,
aby muzyka brzmiała najgło
śniej. Na drodze były główne
przystanki: Toruń, Warszawa.
Już wydawało się, że w niej
będą powstawały kolejne
utwory, muzyka do filmów jak
chociażby do „Wiedźmina".
Sięgał szczytu i wtedy radio
22 grudnia 2001 roku podało
smutną wiadomość o śmierci
Grzegorza.
Kościół św. Boromeusza na
warszawskich Powązkach wy
pełniony był tymi, którzy
przyszli pożegnać Grzegorza
Ciechowskiego. Podczas mszy
św. śpiewała Justyna Stecz
kowska. Grzegorz Ciechowski
był producentem jej płyt. Po
mszy urnę z prochami prze
wieziono na wojskowe Po
wązki.
Byli koleżanki i koledzy z
Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie, do którego uczęsz
czał Grzegorz Ciechowski,

przedstawiciele Urzędu Mia
sta i Rady Miejskiej z rodzin
nego Tczewa.
Gdy urna z prochami zo
stała złożona w grobowcu, po
łożono na nim dziesiątki
wieńców, wiązanek kwiatów.

Przyjaciele zapalili znicze. Ża
łobnicy w skupieniu odcho
dzili z miejsca, gdzie spoczął
Grzegorz Ciechowski.

p/u
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Józef M. Ziółkowski

Byt jednym z nich

h

Miłośnicy twórczości Grzegorza Ciechowskiego po brzegi wypełnili salę
Tczewskiego Domu Kultury. Najliczniej zjawili się przedstawiciele pokole
nia artysty. Koncert, zatytułowany „Tczewscy muzycy w hołdzie Grzego
rzowi Ciechowskiemu", odbył się dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci
tczewianina. - Dzisiaj niech przemówią jego tczewscy przyjaciele, muzycy,
którzy - sądzę - że z dumą, śledzili jego karierę - był przecież jednym z
nich - powiedział Józef Golicki, główny organizator koncertu.
Wystąpiło około pięćdziesięciu muzyków skupionych w ośmiu forma
cjach. Niektóre grupy zorganizowały się jedynie na ten koncert. Artyści
zagrali około 20 utworów z różnych wcieleń Grzegorza Ciechowskiego.
Były zarówno wielkie przeboje jak „Lunatycy", „Obcy astronom", „Biała
flaga". Grupa Ali Stars przypomniała utwory w wczesnego okresu twór
czości Ciechowskiego, z lat siedemdziesiątych, gdy grał w zespole Nocny
Pociąg, - Początkowo graliśmy w kościele - wspominał swojego kolegę
Adam Wendt. - Już wówczas naszą wielką fascynacją był jazz. Kiedyś po
próbie chodziliśmy po Starym Mieście i krzyczeliśmy na całe gardła:
„Niech żyje jazz". Dziwię się, że nikt nas wtedy nie zatrzymał.
Adam Wendt współpracował z Ciechowskim wielokrotnie. Podczas
przerw w koncercie, gdy muzycy dostrajali instrumenty, opowiadał cieka
wostki ze wspólnych przeżyć.
Atrakcją koncertu była nie tylko muzyka. W tle grających artystów wy
świetlane były zdjęcia Grzegorza Ciechowskiego pochodzące z prywat
nych zbiorów. Były zdjęcia zarówno z jego występów, jak i prywatne - w
rodzinnym gronie. - Co roku chcemy organizować podobną uroczystość mówił Józef Golicki, główny organizator koncertu. - Tczew powinien stać
się miejscem dorocznych spotkań przyjaciół Grzegorza, fanów, muzyków,
krytyków muzycznych, producentów.
Organizatorami koncertu byli Agencja Impresaryjna Pop & Art i Telewizja
Kablowa w Tczewie.
(mam)

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

rUr*

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

Największym problemem mojej okolicy jest:

Imię i nazwisko głosującego:
Adres i telefon:

Wspólna
akcja

i/I
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Wyrażam zgodę
na przetwarzanie
moich danych osobowych
przez organizatora
konkursu na cele
z nim związane.

PZU ZYCIE SA

podpis

REKLAMA

gj
rok zatożenia 1974

PRODUCENT
STOLARKI PCV, ALU
rolet zewnętrznych, markiz, żaluzji

BRAMY GARAŻOWE
Tczew, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 532-02-41
Doradztwo techniczne.
Kilkuletni Grzegorz Ciechowski podczas świąt w rodzinnym domu.
Fot. archiwum

Grzegorz Ciechowski podczas spotkania znamienitych
tczewian w 1997 r.
Fot. Józef Ziółkowski/archiwum
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Starogard, Tczew, Malbork, iztum,
Kwidzyn, Nowy Dwór, Sławr c

WIECZÓR

Program wychodzenia z bezdomności

Wybrani do normalnepo życia

Starogardzie
Gd, jako jedy
nym w woje
wództwie po
morskim, reali
zowany jest od października
autorski program wychodze
nia z bezdomności. Twórcami
są: stowarzyszenie Polski Ko
mitet Pomocy Społecznej
i starogardzki MOPS. Jego ce
lem jest ograniczenie zjawi
ska bezdomności poprzez
usamodzielnienie osoby bez
domnej, która ma porzucić
dotychczasowy tryb życia. Do
projektu wytypowano 8 męż
czyzn. Wyposażono ich w bie
liznę, odzież, obuwie i przybo
ry toaletowe. Przebadał ich le
karz. Tym, którzy nie posiada
li dokumentów tożsamości,
wyrobiono je, poszukano
stancji i opłacono ją. Bezdom
ni zameldowali się i załatwili
formalności potrzebne do
uzyskania pomocy społecznej
i dodatku mieszkaniowego.
Zarejestrowali się też w urzę
dzie pracy

Jak szóstka
w totolotka
- Cztery lata mieszkałem
w altanie na terenie ogród

ków działkowych - mówi
Wiesław Mallon. - Najważ
niejsze, że ona była moja.
Zorganizowałem sobie pie
rzynę, miałem jakieś ogrze
wanie. Po wodę chodziłem na
pobliską stację benzynową.
Kiedyś, kiedy jeszcze nor
malnie żyłem i byłem zwy
czajnym działkowcem, śmia
łem się że ogródek będzie
moim schronienie na czarną
godzinę. I tak się stało...
Wiesław Mallon jest z za
wodu murarzem. Pracował
w Niemczech. Po powrocie
rozstał się z żoną. Pomieszkiwał z konkubiną, ale kiedy
i ten związek rozpadł się, "wy
prowadził się do domku nad
jeziorem, kilkanaście kilome
trów od Starogardu. Kiedy
i stamtąd został wyrzucony
przez właściciela, zdecydował
się na altanę.
- Zarabiałem zbieractwem
- mówi Wiesław Mallon. - Po
czątkowo brałem kuroniówkę,
ale potem musiałem sobie ra
dzić sam. Od czasu do czasu
pomagałem komuś przy re
montach na działkach. Wie
pani, jak człowiek bystry to
sobie poradzi, a ja zawsze ja
koś sobie dawałem radę. Ale

jak usłyszałem o tej propozy
cji od pomocy społecznej, to
poczułem się tak jakbym wy
grał w totolotka.

Do szczęścia
tylko pracy
Wiesław Mallon, w ramach
programu
wychodzenia
z bezdomności, mieszka na
stancji z Janem Kowalewskim.
PKPS wynajął °im pokój
z kuchnią na jednym ze staro
gardzkich osiedli domów jed
norodzinnych.
- Pierwszy raz od lat mam
meldunek - mówi Jan Kowa
lewski. - Do szczęścia brakuje
mi tylko pracy. Nie sądziłem,
że kiedykolwiek ją stracę,
a już na pewno, że zostanę
uznany za bezdomnego, któ
remu trzeba pomóc stanąć na
nogi. Jestem mechanikiem,
skończyłem technikum. Pra
cowałem w służbie więzien
nej, w stoczni - dopóki była
praca. Byłem na kontrakcie
w Moskwie- budowałem woj
skowe lotnisko, potem praco
wałem w Niemczech. W mię
dzyczasie rozwiodłem się Marian Gabig otrzymał pomoc kiedy był w szpitalu. Gdyby nie program nie miałby
z żoną, dzieci były już dorosłe. dokąd wrócić po leczeniu.
Fot. Magda Dittmer
Początkowo mieszkałem z żo
teżach koło Starogardu. Jest riana Gabiga. - Ale jak czło Zasługują
ną, mimo naszego rozwodu.
Cztery lata temu Jan Kowa absolwentem technikum me wiek ma kłopoty, to sięga po
na nagrody
lewski musiał się wyprowa chanizacji rolnictwa, ma li wódkę, a już na pewno zimą.
- Ja wiem, jak to wygląda,
cencję pracownika ochrony.
dzić z mieszkania żony.
Niech pani wierzy bez picia
że nic nie robimy, a tylko do
- Od tamtej pory kombino
- Miałem kiedyś dobrze nie da się przeżyć zimy.
stajemy - mówi Wiesław Mal
wałem gdzie by tu pomiesz płatną pracę, 60-metrowe
Pojednanie z rodziną
lon. -Ale my naprawdę chcie
kać - dodaje. - Sypiało się na mieszkanie w spółdzielni
Mimo intensywnego po libyśmy pracować, zarobić na
wet w altanie, tak poznałem i jeździłem mercedesem Wiesia. Żyłem ze zbiórki su mówi Marian Gabig. - Kiedy szukiwania pracy żaden z nich siebie i obyć się bez pomocy.
rowców wtórnych. Nie brałem żona odeszła wraz z dziećmi, nie znalazł jeszcze zatrudnie Myślę, że jak przyjdzie wio
pieniędzy od państwa dopóki
zostałem sam w tym dużym nia. Nadal zbierają makulatu sna, to szybciej poszukamy
nie trafiłem do szpitala z po mieszkaniu. Wynajmowałem rę. Uczestniczą w terapii psy pracy Ja mogę dojeżdżać na
wodu kręgosłupa. Nie reje je nawet na czarno, ale w koń chologicznej, muszą spróbo wet do Gdańska. Chcemy się
strowałem się w urzędzie pra cu się wydało. Przepiłem wać odnowić więzi rodzinne. też jakoś odwdzięczyć naszym
cy, bo myślałem, że skoro i przejadłem pieniądze na je Wiesław Mallon utrzymywał ofiarodawcom. Jak trzeba^fc
mam dwie zdrowe ręce i nogi, go wykup. Z pracy musiałem przez cały czas kontakt z sy chociaż śnieg odgarniemywP
to jakoś sobie poradzę, że się zwolnić. Wdałem się nem, podobnie jak Jan Kowa skujemy i piaskiem posypie
znajdę pracę. Ostatnio miesz . w konkubinat. Wszystko było lewski z synem i córką. Ten my teren wokół ośrodka po
kałem na dziko u kolegi. dobrze dopóki miałem pie ostatni podkreśla, że dzieci za mocy -Poczuliśmy się wybra
W październiku zobaczyłem niądze. Kobieta, z którą żyłem wsze pomagały mu w miarę ni - dodaje Jan Kowalewski. To wszystko co robią dla nas
kartkę w drzwiach: „Proszę
eksmitowała mnie ze swojego możliwości. Marian Gabig od panie z PKPS i ośrodka zasłu
zgłosić się w Miejskim Ośrod
mieszkania. Kiedy trafiłem na wiedził natomiast kilka dni te guje na największe nagrody.
ku
Pomocy
Społecznej
leczenie odwykowe i antyde mu żonę. Ma dwóch synów My wiemy, że to wymaga wy
w dniu...." i pieczątka. Jak po
presyjne, pomógł mi MOPS. i córkę. Jest także dziadkiem.
siłku. Nie ma szablonowych
szedłem i usłyszałem, że pro
- Syn miał wczoraj urodzi ludzi, mamy rysy na życiory
Trafiłem do programu. Gdyby
ponuje mi się normalne życie,
nie to, nie miałbym dokąd ny dzwoniłem do niego - mó sie. One jednak chcą nam po
to nie mogłem w to uwierzyć.
wi. - Przeprosiłem za wszyst móc. Chcą zrobić z nas nor
wrócić ze szpitala.
Zgubny alkohol
- Nie ukrywamy, że my tak ko... Bardzo chciałbym, aby malnych ludzi i uważam, że to
że mieliśmy problemy alko śmy znowu mogli być rodzi im się udaje.
Do MOPS trafił także Ma
Magda Dittmer
rian Gabig. Urodził się w Koholowe - dodają koledzy Ma ną...
REKLAMA
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Wiesław Mallon (z lewej) i Jan Kowalewski zamieszkali
razem. Chcą pracować na swoje utrzymanie i usamo
dzielnić się.
Fot. Magda Dittmer
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76-241' Stara Dąbrowa., Nowa Dąbrowa k. Stupska
teł. (059) 811 34 67, 811 34 78, fax (059) 811 34 77

Bernadeta Smuda
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

- Wielu bezdomnych nie chce przebywać
w schronisku ze względu na jego charakter.
Pozostawienie ich w środowisku bez schro
Fot. Magda Dittmer
nienia, szczególnie w okresie jesienno - zimo
wym jest dużym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Ze względu
na brak mieszkania prowadzą patologiczny tryb życia. Dlatego
podjęliśmy się wspólnie z PKPS stworzyć ten program. Cieszy
nas, że znalazł on uznanie wojewody pomorskiego, który przyznał
grant na jego realizację.

84-220 Strzebselino

83-334 Miechucino.

tel. kom, 0801 997 611

te! (0581 884 51 21

tei (058) 878 24 84^85

k, Sierakowic

www.naszemiasto.pl

L

serwis informacji lokalnych

Rok w skrócie w powiecie tczewskim

Zatrzymane w obiektywie
STYCZEŃ

Dziennik
Bałtyckie

piątek
27 grudnia 2002 r.

Dziennik Tczewski

0 DOBRE OKNO
1

O

N

profile pcv
profile alu
okucia
szyby
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PILKINGTON
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ROK
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CO
Witaliśmy Nowy Rok
Na balach, prywatkach, pod gotym
niebem witaliśmy Nowy Rok. Strzela
ły petardy i korki od szampana. Bal
w starym stylu zorganizowano na
gniewskim zamku. Fot. Andrzej Połomski

M

i
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Wyścigi psich zaprzęgów
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wyścigi psich zaprzęgów w Rakowcu,
gm. Gniew. Zawodnicy zmagali się
przez dwa dni i startowali w sześciu
kategoriach, uzależnionych od liczby i
rasy psów ciągnących sanie.

Konkurs im. ks. Pasierba
W VII Pomorskim Konkursie Recytatorskim im. ks. Janusza Stanisława Pasierba
w Pelplinie rywalizowało 54 recytatorów, przedstawiono 6 programów po
etycko-muzycznych, 13 esejów i 36 juweniliów poetyckich.
Fot. Andrzej Połomski

<
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TECHNIKA OKIENNA I DRZWIOWA

Fot. Józef Ziółkowski

Żywioły nad Kociewiem

Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe:
Żukowo: tel. (58) 681 73 31, fax (58) 685 90 26
Gdańsk: 344 23 96, 685 72 27, 761 42 61
Kartuzy: 684 07 23
www.rafol.com.pl
2041471/E/949

MARZEC

JAPPARTS

Woda na Wiśle osiągnęła stan ostrzegawczy. Utrzymywał się wysoki poziom
Wierzycy. Podtopionych zostało wiele pól i budynków mieszkalnych w gminie
Pelplin. Szkody wyrządziła wichura, która przeszła nad Kociewiem. W Opale
niu zniszczona została pneumatyczna hala gimnastyczna.
Fot. Andrzej Połomski

części
tło samochodów

Największe gniazdo
W Opaleniu dopatrzono się największego bocianiego gniazda na Kociewiu.
Ptaki utworzyły je na jednym z budynków mieszkalnych. Ważyło blisko 3 tony.
Na prośbę właściciela domu część gniazda została zdjęta, gdyż jego ciężar
mógł spowodować zawalenie się dachu. Gniazdo miało średnicę ok. 1,5 m i
ponad 1 m Wysokości.
Fot. Andrzej Połomski

JAPOŃSKICH,
KOREAŃSKICH

E

EKSPLOATACYJNE BLACHARSKIE

tel./f«x 058 344-34-52
tel./fax 058 344-34-53
Zbiorowa mogiła

Święto Tczewa
Hallerczycy na ulicach miasta, bicie dzwonów, salwa honorowa - to tylko nie
które atrakcje przygotowane na Dzień Tczewa obchodzony 30 stycznia po raz
dziesiąty. Radni przyznali tytuł Honorowego Obywatela Tczewa Józefowi Szaj
nie i Franciszkowi Fabichowi. Medale Pro Dorno Trsoviensi otrzymali Mieczy
sław Izydorek i Mieczysław Polewicz.
Fot. Józef Ziółkowski

Potężny grobowiec znalazł na swojej posesji Henryk Trawicki, mieszkaniec Miłobądza, w gm. Tczew. Posesja H. Trawickiego graniczy z murem okalającym
kościół. Tuż przy nim jest prostokątny mur kamienny. Okazało się, że wypeł
niają go ludzkie szczątki - zaledwie kilka centymetrów pod ziemią. Kości po
chodzą sprzed około stu lat.
Fot Józef Zióikowski

KWIECIEŃ

LUTY

tel./fax 058 661-29-20

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
www.japparts.pl, e-mail:biuro@japparts.pl
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Podmyta skarpa
Tylko 20 cm brakowało, by ziemia osuwająca się ze skarpy zasypała dom w Widlicach, w gm. Gniew. Droga gminna z Opalenia podmyta została na odcinku
około 100 m. Nie można było przejechać żadnym samochodem. Grunt, jaki wy
myło spod drogi, zagroził położonemu niżej gospodarstwu.
Fot. Andrzej Połomski

Taneczna rywalizacja
Filip Jankowski i Aleksandra Garbaciak z klubu Raz Dwa Trzy w Bydgoszczy
zostali wybrani najsympatyczniejszą parą podczas Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego w Tczewie. Otrzymali statuetki „Dziennika". W turnieju
rywalizowało 45 par, z Sopotu, Bydgoszczy, Olsztyna, Włocławka, Słupska,
Gdyni, Starogardu Gd., Tczewa.
F,„ Ad.y,.j Połomski

>i ur.ach ;.przo< Ułży
Gdynia
7 8 1 6 6 7 7 ul Rdestowa 4 1
3 0 1 6 7 1 2 ul. Mostowa 14
Gdańsk
Elbląg
2 3 6 15 4 1 ul. Warszawska (56
Kartuzy
6 8 6 3 2 9 9 ul. Gdańska 28
Kościerzyn a 6 8 6 7 2 4 4 ul Wojska Pol 8
Leśniewo
6 7 6 5 9 7 5 ul Pucka 31
Lębork
8 6 3 2 2 7 7 ul. Słupska 18
Malbork
6 4 7 1 6 8 5 al. Wojska Pol. 9 1
6 9 2 0 9 9 9 ul. Obr. Westerplatte l
Prusicz Gd.
678 71 11
ul Gdańska 16
Reda
7 7 1 2 3 9 7 ul Grunwaldzka 93
Rumia
563 90 95
Starogard Gd.
os. Konstytucji 3 V 5.
Sztutowo
2 4 7 9 3 3 5 ul Gdańska 43 A
Władysła
7 7 4 5 8 5 5 ul Łąkowa 4
Żukowo
ul Kościerska O
681 82 56

mm
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Dziennik Tczewski

Rok w skrócie w powiecie tczewskim

Dwanaście miesięcy z „
Bazuna na zamku
Superstrażacy
Roman Kosiecki, Mieczysław Majdak, Czesław Hibner i Piotr Świeczkowski z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Tczewie zostali zwycięzcami plebiscy
tu „Dziennika Bałtyckiego" na najsympatyczniejszego strażaka powiatu
tczewskiego. Plebiscyt cieszył się ogromnym zainteresowaniem Czytelników i
Internautów. Otrzymaliśmy ponad 43 tys. głosów.
Fot.Andrzej Poiomsw

Rodzinne muzykowanie
Grand PrixV Międzynarodowego Fe
stiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia
Tczew 2002" otrzymał zespół rodzin
ny Pro Musica Antiqua z Jeleniej Gó
ry. W festiwalu wzięło udział 21 ze
społów, w tym 6 z zagranicy - z Wę
gier, Białorusi, Słowacji, Litwy, Nie
miec i Rosji.
Fot. Andrzej Połomski

Gniewska warownia gościła jubileuszowy 30. Ogólnopolski Turystyczny Prze
gląd Piosenki Studenckiej Bazuna. Z nieba lały się strugi deszczu, jednak pu
bliczność nie zawiodła. Bazunie towarzyszyło imprez okolicznościowych, kon
kurs fotograficzny, wystawa prac plastycznych itp.
Fot. Andrzej Połomski

Pożegnaliśmy komendanta
Zmarł Czesław Hibner, komendant Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Pelplinie. W pogrzebie bardzo lubianego strażaka wzi^^
udział około dwóch tysięcy osób.
Fot. Andrzej

Zamurowana Madonna
W tczewskim kościele farnym znale
ziono drewnianą rzeźbę Matki Bo
skiej pochodzącą z XVII w. Przetrwa
ła w zamurowanym pomieszczeniu.
Konserwatorzy dzieł sztuki zajęli się
przywróceniem jej dawnego blasku.
Fot. Józef Ziółkowski

Mieczem i kowadłem
Kilkudziesięciu kowali z kraju i z zagranicy wzięło dział w IX Międzynarodo
wym Pokazie Kucia Artystycznego. Oprócz rodzimych rzemieślników, najlicz
niejszą grupę stanowili Irlandczycy. Pokazom kucia towarzyszyły historyczne
scenki rodzajowe, uwijał się również zamkowy kat.
Fot.Andrzej Połomski

Wojna w Gniewie
W bitwie dwóch WazówHnscenizacji historycznej zrealizowanej w Gniewie,
wzięło udział około 250 rycerzy z Polski i z zagranicy. Podczas imprezy w
gniewskiej warowni nie obyło się bez pokazów konnych, pojedynków
mierczych, tańców sarmackich itd.
Fot. Andrzej Połomski

Jubileusz biskupa
Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga obchodził 10. rocznicę ingresu oraz 62. uro
dziny. Z tej okazji otrzymał wiele życzeń, dowodów uznania od kapłanów i przed
stawicieli samorządów z terenu diecezji. Tczewscy radni zgłosili wniosek o przyzna
nie biskupowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa, władze Pelplina uho
norowały go medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Gniew".
Fot.józef ziótkowski

Szlaban na ziarno

Karambol na „jedynce"
Dwie osoby zginęły a siedem zostało rannych w wypadku, do którego doszło
na drodze krajowej nr 1 w Nicponi koło Gniewa. Zderzyło się 5 samochodów
OSObOWych.

Fot. Andrzej Połomski

Rolnicy z powiatu tczewskiego mieli ogromne kłopoty ze sprzedażą zboża.
Jeździli do Malborka, bądź Kwidzyna. Stali tam w wielodniowych kolejkach.
Powiat tczewski jest drugim co do wielkości producentem pszenicy ozimej w
woj. pomorskim. Mimo to nie było w powiecie żadnego punktu skupu zbóż.
Fot. Andrzej Połomski

CZERWIEC

105 lat kolei
Jubileusz 150-lecia kolei w Tczewie był nie tylko wyrazem kultywowania tra
dycji, ale też okazją do wspomnień wielu pokoleń kolejarzy, którzy poświęcili
jej swoje życie. Zorganizowani m.in. wystawę filatelistyczną związaną tema
tycznie z koleją i innego rodzaju transportem, przy dworcu PKP ustawiono za
bytkowy parOWÓZ.
Fot. Józef Ziółkowski

Turniej gospodyń
Siedem drużyn z powiatu tczewskiego wzięło udział w IV Turnieju Kół Gospo
dyń Wiejskich. Konkurs odbył się w leśniczówce w Bukowcu, gm. Subkowy. W
jednej z konkurencji uczestniczki musiały wykazać się wiedzą z zakresu unij
nych programów pomocowych, m.in. Sapard.
Fot.Andrzej poiomski

Festiwal Zdarzenia 2002
Po raz trzeci w Tczewie odbył się Międzynarodowy Festiwal Działań Teatral
nych i Plastycznych Tczew Europa 2002. Jedną z największych atrakcji były
słynne sycylijskie marionetki. Nie zabrakło ulicznych spektakli, wystaw i para
dy ulicami miasta.
Fot. Józef Ziółkowski
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Dziennik Tczewski

Pierwsze sesje
Nowe władze zbierają się na pierwszych sesjach rad gmin. Wyłaniane są skła
dy komisji, ustalane pobory włodarzy. Radni powiatu tczewskiego wyłonili
starostę. Został nim ponownie Marek Modrzejewski.
Fot. Andrzej Połomski

Pielgrzymi w sanktuarium

Most połączy

Do Piaseczna, gm. Gniew, zjechały tysiące pielgrzymów. 7 września rozpoczął
się Wielki Odpust Najśw. Maryi Panny. To największy odpust na Kociewiu. Pielwmi, którzy odwiedzają sanktuarium piaseckie zabierają do swoich domów
pę ze studzienki, wierząc w jej lecznicze właściwości.
Fot.Andrzej Połomski

Wmurowano akty erekcyjne pod budowę mostu pomiędzy Gniewem a Kwi
dzynem. W pierwszych miesiącach inwestycja koncentruje się na pracach
przgotowawczych do budowy mostu. Za zgromadzone 25 min zł mają być
wykupione grunty od rolników oraz wykonane drogi dojazdowe do mostu w
okolicach Kwidzyna i Opalenia. Cała inwestycja ma kosztować 400 min zł.

f

/

Fot. Józef Ziółkowski

Jedyny poseł
Andrzej Liss, nauczyciel historii w Ze
spole Szkół nr 1 w Pelplinie, zasiadł w
ławach poselskich w miejsce Lecha Ka
czyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Przywódca PiS wygrał bowiem drugą
turę wyborów na prezydenta Warsza
wy. Pelplinianin kandydował do parla
mentu podczas ostatnich wyborów. Był
najbliżej zdobycia mandatu spośród
osób kandydujących z powiatu tczew
skiego..

Fot. Andrzej Połomski

Pomorski folklor
Kilkanaście zespołów folklorystycznych wzięło udział w dwóch festiwalach, w
Piasecznie w gm. Gniew. Podczas IX Przeglądu Kociewskich Zespołów Folkloj^stycznych jury najwyżej oceniło występ zespołu Rychławianki z Rychławy.
jBp>y zaprezentowały się też w IV Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklory
stycznych.
Fot. Andrzej Połomski

I*:

^

Bomba w urzędzie
Bomba w tczewskim magostracie - taką wiadomość otrzymały służby ratow
nicze. Zarządzono ewakuację pracowników. Do akcji przystąpili antyterroryści
z Komendy Wojewódzkiej Policji. Ładunek odnaleziono w gabinecie pani wice
prezydent. Bombę unieszkodliwiono na placu przed magistratem. Wkrótce po
tem przy ul. Malinowskiej auto osobowe zderzyło się z cysterną, z której wy
ciekło paliwo. W maluchu były zakleszczone dwie osoby. Dzięki szybkiej akcji
pogotowia ratunkowego i strażaków, udało się je uratować i uniknąć kata
strofy ekologicznej. Na szczęście akcja była ćwiczeniami służb ratowniczych.
Fot. Andrzej Połomski

Atak zimy
Jak co roku zima zaskoczyła drogowców i kierowców. Śnieg zasypał Kociewie
już w pierwszych dniach grudnia. Wielu kierowców nie zdążyło wymienić
opon letnich na zimowe. Efektem były liczne poślizgi, kolizje, wypadki. Nie
wszędzie dotarły pługi i piaskarki.
Fot. Andrzej Połomski

LISTOPAD
Wypadek na „jedynce"
Wypełniona koksem scania z naczepą zasypała wejście do jednego z domów
w Miłobądzu. Ciężarówka przewróciła się na drogę krajową nr 1.
Samochód jechał od strony Gdańska w kierunku Bydgoszczy. Zbyt duża pręd
kość spowodowała, że na zakręcie zjechał na pobocze i przewrócił się na bok
wysypując koks. Kierowca doznał ogólnych potłuczeń.
Fot. józef Ziółkowski

PAŹDZIERNIK

Pożar strawił dobytek

Wybory
samorządowe
Spokojnie i bez większych in
cydentów minęły wybory sa
morządowe w powiecie
tczewskim. Po raz pierwszy w
wyborach bezpośrednich wy
łanialiśmy wójtów, burmi
strzów i prezydenta. Do tego,
by wybrać burmistrza Pelpli
na, wójtów gmin Subkowy i
Tczew, potrzebna była druga
tura wyborów. Prezydentem
Tczewa już po raz trzeci zo
stał Zenon Odya, wiele zmie
niło się we władzach innych
gmin powiatu.
Fot. Andrzej Połomski

Pożar w budynku wielorodzinnym w Małym Miłobądzu, w gm. Tczew, strawił
dorobek całego życia kilku rodzin. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową.
Pogorzelców wsparło wiele osób, którzy m.in. za pośrednictwem naszej re
dakcji, przekazywali dary poszkodowanym rodzinom.
Fot. Andrzej Połomski

Reprint
Biblii Gutenberga

Z batutą i lilijką
Jubileusz 55-lecia obchodziła tczewska Harcerska Orkiestra Dęta. W tych la
tach przez orkiestrę przewinęło się ok. 600 osób. Z orkiestry wywodzi się wie
lu znanych i wybitnych instrumentalistów. Dziś grają zawodowo w filharmo
niach, orkiestrach symfonicznych i... kapelach rockowych. Orkiestrę niezmien
nie prowadzi rodzina Kubickich.
Fot. MarzenaTukalska

Wraz z końcem roku pojawił się
pierwszy ze 198 kompletów re
printu pelplińskiej Biblii Gutenber
ga, reszta jest w druku, który ma
się zakończyć w połowie stycznia.
Reprint będzie kosztować 50 tys.
zł. Każdy z egzemplarzy będzie
posiadać certyfikat. Promocję za
planowano na styczeń 2003 r.
Fot. Józef Ziółkowski
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Będzie się
działo

serwis informacji lokalnych

SUPERKINO KREWETKA

SERCA DWA
•
Samotna wdowa, jeszcze młoda duchem i ciałem, z apetytem
na szczere i rozsądne dalsze życie, z sercem i mieszkaniem do
zapełnienia. Zgrabna, szczera, tolerancyjna, z humorem. Nieszukająca majątku ani sponsora, lecz miłego seniora do 65 lat, któ
ry zechciałby iść razem przez życie oparte na szacunku i zaufa
niu. Mały fotosik mile widziany, nr telefonu to pełnia szczęścia,
sygn. 2725
•
Blondynka, niebieskooka, lat 55, wzrost i wykszt. średnie,
szczupła, kobieca, niebrzydka, bez nałogów, niezależna mieszkaniowo i finansowo, ale to nie wszystko -brakuje mi ciebie, tej
drugiej kochanej osoby. Jeśli nie szukasz romansów, jesteś czło
wiekiem uczciwym, bez nałogów, w stosownym wieku, spróbuj,
napisz. Może księżyc wskaże nam wspólną drogę? Panowie
z bardzo dużą nadwagą wykluczeni. Tel. ułatwi kontakt. Zawie
dziona.
sygn. 2726
•
Panna, 24-latka po studiach, pracująca, chciałaby poznać pa
na do 30 lat.
sygn. 2727
•
Chodzę jak we mgle, sam, podaj białogłowo swą ciepłą ko
biecą dłoń, której tak pragnę i bardzo mi jej brak. Może napi
szesz do Jurka w średnim wieku, stanu wolnego, bez zobowią
zań, 185 cm, podobno przystojnego bruneta, z zawodu kierow
cy, kochającego dzieci, które, uważam, są szczęściem. Pani do
lat 45, może mieć dzieci. Obecnie przebywam w ZK. Proszę
o listy z foto, a nr tel. ułatwi kontakt.
sygn. 2728
•
Atrakcyjna wdowa, wrażliwa, z poczuciem humoru, bez nało
gów, niezależna finansowo i mieszkaniowo, pozna wdowca, nie
zależnego, wartościowego, uczciwego, bez nałogów, wykszt.
min. średnie, wiek 55-60 lat, powyżej 175 cm.
sygn. 2729
•
Jeśli masz dość samotności, patrzenia na wygląd zewnętrzny,
szukasz nadal drugiej połowy, a Twój wiek nie przekracza 30
lat, napisz do „wesołej brzyduli", 22/176/80. Nr telefonu ko
mórkowego ułatwi kontakt (odpowiem SMS -em).
sygn. 2730
•
Atrakcyjna wdowa, 62/162/65, zadbana, uczuciowa, na ren
cie, bez nałogów, pozna wdowca bez rażących nałogów, zdro
wego, kulturalnego, zadbanego, zmotoryzowanego, ale nie tyl
ko.
sygn. 2731
•
Mam 34 lata, 175/85. Jestem brunetem po rozwodzie, bez
zobowiązań i nałogów. Nie jestem zamożny, pracuję. Cenię
szczerość i uczciwość. Lubię kontakt z przyrodą, książki i dobrą
muzykę. Mam trochę romantyczną naturę. Chciałbym poznać
miłą i szczerą panią do 37 lat, zdecydowaną na trwały związek.
Pani może mieć dziecko. Proszę o oferty z Trójmiasta i okolicy.
Piotr z Gdańska.
sygn. 2732
•
Mam na imię Mariusz, 25 lat, 183/73, intere
suję się m. in. sportem, psychologią, muzyką
z gatunku techno, motoryzacją. Chciałbym po
znać dziewczynę z Malborka w wieku 21-25
lat, wygląd bez znaczenia. Proszę o szczery list
i numer telefonu.
sygn. 2733
•
Jestem 39-letnim kawalerem, szczupłym, 170 cm, bez nało
gów i zobowiązań, wykszt. zawodowe. Jestem spokojny i po
godny, cenię zaufanie i stałość w uczuciach, nie szukam przy
gód, lecz szczerej miłości. Cenię uczciwość, dobroć, mądrość.
Chciałbym założyć szczęśliwą rodzinę. Poznam skromną pannę,
katoliczkę, do lat 32 (nie puszystą), bez nałogów. Mile widziana
panna z miejscowości kaszubskiej.
sygn. 2734
•
Sympatyczna blondynka, lat 37, wykszt. średnie, lekko puszy
sta, rozwiedziona, dwóch fajnych synów, zaradna, pogodna poszukuje przyjaciela, pana ok. 40 lat, stanu wolnego, kochają
cego dzieci i zwierzęta, niezależnego mieszkaniowo i material
nie, uczciwego i odpowiedzialnego. Proszę o parę słów o sobie.
Kontakt listowny. Ola z Gdyni.
sygn. 2735
•
Wolny, samotny, zadbany, z poczuciem humoru, niekonfliktowy, emeryt, 62/176/80, dom niedaleko Trójmiasta, pozna panią
do 58 lat, 168-172 cm, o podobnych zaletach, materialnie nie
zależną i bez zobowiązań, mogącą zmienić miejsce zamieszka
nia, na dobre i złe. Foto i telefon przyspieszą kontakt.
sygn. 2736

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

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

www.naszemiasto.pl

rca
dwa

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56
Kameralne
ul. Dtuga 57
tel.301-53-31
Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31
Bajka
ul. Jaśkowa Dolina
14, tel. 341-22-94
Żak
ul. Grunwaldzka
195/197
tel. 345-15-90

Stuart Malutki 2
Smoking
Edł
Pokój syna
Wojna plemników
Biegnij Lola, biegnij
Koniec z Hollywood
Edi
Krąg
8 kobiet
Poza prawem
Mystery Train
nieczynne

USA (b.o.)
USA (15)
Polska (15)
Włochy (15)
USA (15)
Niemcy (15)
USA (15)
Polska (15)
Japonia (15)
Francja (15)
USA (15)
USA (15)

14.30
16.15
18.15
20.30
14.45
16.30
18.10
20.15
14.45,16.30
18.15
20.15 pt.
20.15 sob.

Tytuł
Transporter
Straż wiejska
Smoking
Śnięty Mikołaj 2
Wielbicielka
Planeta skarbów
Mr. Deeds
- milioner z przypadku
AliG
Śmierć nadejdzie jutro
K-19
Krąg
Znaki
Skok
Czerwony smok
•Zemsta
Dzień świra

10 zt

12 zt
10 zt

lOzt

nieczynne

.

18,20

21.15
13.15,18.45,21.30

16

10.30,12.45,15,17.15,19.30,21.45
10.30,14.45
15,19.15
17,21.30
11

13,17.15

MULTIKINO

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

Planeta skarbów
Co za życie
Zdjęcie w godzinę
Monsunowe wesele

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

15.15
17
18.55
20.45

12 zt n. 10 zł u.

Polonia
ul. Boh. Monte
Cassino 55/57
tel. 551-05-34

Harry Potter
i kamień filozoficzny
Pokój syna
Krąg
Wielki podryw

USA (b.o.)

14.15

10 zl

Włochy (15)
Japonia (15)
USA (15)

17
19
20.50

Bałtyk
ul. Bohaterów
Monte Cassino 30
tel.551-18-56

Stuart Malutki 2
Zemsta
Smoking

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

15
16.40
18.40, 20.40

10 zt

•BB

fi

Planeta skarbów
USA (b.o.)
Wisła
16
ul. Dąbrowskiego 11 Boskie, jak diabli
Hiszpania (15) 17.45
Jak to się robi z dziewczynami Polska (15)
20

USA (15)

Halloween

Kosmos
ul. Młyńska 2

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

Godzina
10.15,12.15,14.15,16.15,18.15,20.15,22.15
10.45,21.30
10,12,14,16,18,20,22
10,12.15,14.30,16.45,19
12.45,19.30, 22
10,12,14,16

•do 30 grudnia bilety po 10 zł
'

JJJIMJI

Produkcja / wiek
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA(b.o.)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)

18

l o zt n.8ztu.

10 zt

Multikino sp. z o.o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl
Tytuł
Mali agenci 2:
Wyspa marzeń
Afera poniżej zera
AliG
AstewiObelbc
Misja Kleopatra
Czerwony smok
Edi
K-19
Mr. Deeds
-mifioner z przypadku
Pianista
Krąg
Transporter
Skok
Smoking
Straż wiejska
Śnięty Mikołaj 2
Śmierć nadejdzie jutro
Wielbicielka
Wielki podryw
Zemsta
Znaki
Epoka lodowcowa
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Mustang z Dzikiej Doliny
Planeta skarbów
Stuart Malutki 2

Produkcja/wiek
USA (b.o.)

Godzina
15.40, sob., 14.55 niedz.

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

12.30
20.05,22.15
11

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

16.05
17,19.15,21.35
10.45,16.30
15.45

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

10
13. 15.55,18.45,21.20
13.40,19,21.15
13.50,19.30,22
11.30,13.45,16,18.15,20.30
13.25,17.55,20.15 pt, niedz., 13.25,17.55 sob.
9.30,12.15,15,17.45
14.30,17.15,20
15.40
13.05,18,20.45pt., niedz., 13.05,20.15 sob.
11.15
18.30,21
10.15
9.45

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

10.30,12.45,14.55
9.15,11.45,14.05,16.15
9

•do 30 grudnia bilety po 10 zł

ER SCREE
Minimax
ul. Majkowskiego 3
tel.681-32-08

Stuart Malutki 2
xXx
Pianista

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

16.30
18
20.10

8 zt
10 zl

Promyk
tel. 686-25-73

Atak pająków
xXx

USA (15)
USA (15)

17
19

10 zł

bbHfB
Gdańsk

Mąż i żona

19 pt.-niedz

20-35 zt

teatr Wybrzeże
Sala prób
301-13-28

Sopot

Otello umiera

19.15 pt.-niedz.

25-35 zł

Teatr Kameralny
Boh. Monte Cassino
551-39-36

Gdynia

Okno mistrza świata 17 sob.
29.12 - spektakl odwołany

26.50-33 zt Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki
661-60-00

Gdynia

Kabaret
starszych panów

19 sob., niedz.

14-22 zt

Teatr Miejski
ul. Bema 26
621-20-26

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł
Transporter
Smoking
Mali agenci
Debiutant
Pokój syna
Straż wiejska
Śnięty Mikołaj 2
Wojna plemników
Wielbicielka
Śmierć nadejdzie jutro
Wielki podryw
Mr. Deeds
- milioner z przypadku
AliG
Krąg
K-19
Znaki
Edi
Czerwony smok
Raport mniejszości
Władca pierścieni: a.l
Drużyna pierścienia
Pianista
Zemsta
Planeta skarbów
Mustang z Dziloej Doliny
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Stuart Malutki 2

Produkcja/wiek
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)

Godzina
17.30,19.45,21.45
18.15, 20.25, 22,35
16.15 sob., niedz.
18,19.15 sob., niedz.
19.15 sob., niedz.
11,16
10.40,13.15,15.30 pt.-niedz., 18 pt.
19.15 pt., 14,20 sob., niedz.
14,20.30 pt., 21.50 sob., niedz.
12.15,19.30,22.20
13.30
22.15

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

15.50,22.25
17.45,20,15,22.30
22
20 pt., 14.45 sob., niedz.
17.15
17.10
21.30
15,18.30

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

10.40,13.45
12.30
10.50,13,15.15
11.20,13.40
16.15 pt, 10.45 sob., niedz.

USA (b.o.)

10.25

m

W do 30 grudnia bilety po 10 zt

SKOK
• Reż.: Kevin Donovan
• Prod.: USA, 2002
• Typ: komedia sensacyjna
• Wyst.: Jackie Chan, Jennifer Love
Hewitt, Jason Isaacs, Ritchie Coster, Debi
Mazar
Tytułowy „Smoking" to ulubiony strój bogatego playboya Clarka Devlina.
Jest on związany emocjonalnie z luksusową kreacją do tego stopnia, że
nikomu nie pozwala dotknąć stroju. Ale jego ciekawski szofer, Jimmy,
przymierza pewnego dnia ubiór szefa. Odkrywa, że ten kto go nałoży za
mienia się w specjalnego agenta i chcąc nie chcąc musi wziąć udział w
szpiegowskich rozgrywkach...

WOJNA PLEMNIKÓW
• Reż.: Michel Gondry
• Prod.: USA/Francja, 2001
• Typ: komedia
• Wyst.: Patricia Arquette, Tim Robbins,
Rhys Ifans, Miranda Otto, Rosie Perez

Lila (Patricia Arquette) od niemowlęctwa cierpi na zaburzenia hormonalne,
powodujące niepohamowany wzrost włosów na całym ciele. Gdy zakochu
je się w nieśmiałym psychologu-behawioryście Nathanie (Tim Robbins), po
stanawia ukryć przed nim swoją chorobę. Pewnego dnia podczas leśnej
eskapady Nathan i Liii spotykają dzikiego człowieka, który odmieni ich ży
cie i pozwoli Liii pogodzić się z naturą.

• Reż.: David Mamet
•Prod.: Kanada/USA, 2001
•Typ: dramat/kryminał
• Wyst.: Gene Hackman, Danny
DeVito, Delroy Lindo

Joe Moore ma piękną, młodą żonę, przyzwoity stan konta w banku
oraz pasjonującą pracę - jest złodziejem i to najlepszym w swoim fa
chu. Joe, jego żona Fran oraz wierni wspólnicy organizują napad na
sklep jubilerski na Manhattanie. Niestety, plan burzy sprzedawczyni,
która nie wypija kawy ze środkiem usypiającym.

TRANSPORTER
•Reż.: Corey Yuen
•Prod.: Francja, 2002
•Typ: akcja/kryminał
•Wyst: Jason Statham, Qi Shu,
Franćois Berleand, Matt Schulze, Ric
Young
Były komandos Frank Martin żyje na południu Francji, zarabiając na życie
przewożeniem dowolnych ładunków we wskazane miejsce. Szybko, solidnie i
bez zbędnych pytań - takie ma zasady. Gdy zostaje wynajęty przez pewnego
Amerykanina, by przewieźć kolejną przesyłkę, nic nie zapowiada, aby to
zlecenie różniło się od innych. Po drodze jednak zauważa, że jego ładunek się
porusza. Okazuje się, że przewozi zakneblowaną kobietę.

Ogłoszenia

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

PEUGEOT 405, 1,6 benzyna gaz, czarny, 1989 rok, zadbany,
konserwowany, cena do uzgod
nienia, 0-605-855-637
POLONEZ Truck, 1,6 benzyna,
rok produkcji 1992, tel. 058/56303-30 w godz. 7.00-15.00

datkowe zarobki, szkolenia, po
moc. Dla nowych osób prezen
ty, 683-44-44, 0502-534-941

SKODA 100s, 73 r., na chodzie,
opłacona, zarejestrowana, silnik
i skrzynia stan bdb, 0506/461084

KONSULTANTÓW Oriflame,
0608-336-529, 622-23-66

VW III, 1995 r., 1,9 TD, 5 drzwi,
srebrny metalik, 20500 zt,

KONSULTANTKI „Avon". Do

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz poda
tek najtaniej! Najskuteczniej!
058/301-82-63
PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz poda
tek najtaniej! Najskuteczniej!
058/301-82-63
UCZNI do lat 18, Lakiernia
Samochodowa
Pruszcz
Gdański, 682-22-18

PRACY
GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje
pracy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35
KAFELKARZ, szpachlarz, ma
larz- ptyty gipsowe, ocieplanie
budynków, uczciwie, solidnie,
0503/95-38-90

058/684-32-92, 0601-160-439
A! Gotówka osobowe do
30.000,- 552-48-88

CHOJNICE - obrzeże miatsa,
1 ha z podziałem na 5 działek
bud. - rzemieśniczych, pilnie
sprzedam, tel. 0601/836-320
CHOJNICE - tanio sprzedam
mieszkanie przy ul. Jana Pawta
II, 60 m kw, IV piętro, tel.
0502/601-272
GDAŃSK - sprzedam mieszka
nie na Przymorzu, 2 - pokoje,
46 m kw, IV/Xp, 500 m od plaży,
tel. 058/687-28-16 lub 058/55115-49

ALUFELGI, R15, sprzedam,
jeździły na Escorcie, bardzo
ładne, tel. 0504/047-161

GDYNIA Kamienna Góra, II/III
p., 57,4 m kw., parkiet, łazienka
i WC oddzielnie, jasne, słonecz
ne, 2570 zt m kw., dobra lokali
zacja, (058) 620-89-07 po 20.00

CZĘŚCI do Opla: silnik, skrzy
nia biegów, zbiornik, oś tylnia,
0605-274-595

GOŚCICINO- dom wolnostoją
cy 80 m, dziatka nad rzeką,
(058) 626-24-39

MOTOROWERY: Jawka- 150
i 300 zt, motorynka- 450 zt, Ro
met Ogar-150 zt, 0506/461-084
OPONY do WSK, nowe, + kota
i teleskopy, (058) 562-77-37
PRZYCZEPA 5-tonowa, wyso
ka, sztywna, garażowana, stan
do rejestracji, 3500 zt, 058/68392-01
SKRZYNIA biegów 4, VW Golf,
diesel 16, cena 450 zt, tel.
0504/623-255

niem korekty, tal. 0607/058-532
I 00- auta powypadkowe

0604-235-892

STUDENTKA architektury Poli
techniki Gdańskiej (studia wie
czorowe), po wydziale mecha
nicznym PG, szuka pracy,
(0607) 32-38-38, 682-16-25 do
15,00

AUT0M0T0

I

000-

auta

CITROEN Xara, poj. 1.9, diesel,
1998 r., wiśniowy metalik, stan
idealny, tel. 0602/802-460
p5p, 1975 r., na chodzie,
blacnarka
Hlrka kompletna, silnik po
kapitalnym remoncie, na części
lub w całości, 500 zł, (0503) 9538-90
FIAT 126p, 1986 r„ garażowa
ny, 80 tys. km, (058) 672-15-15
FSO 125, 1500, 88 r„ 750 zt,

KOŚCIERZYNA, ul. Wańkowi
cza, sprzedam dom (1/2 bliźnia
ka), pow. całkowita 220 m kw.,
częściowo wykończowny, dział
ka 400 m kw., tel. 058/686-4978

PRUSZCZ Gdański, Obrońców
Wybrzeża, garaż murowany
sprzedam, 20 000 zl, 0603-433382

DAEWOO, Renault, Fiat, Sko
da, Peugeot lub inny, 058/56139-14, 0602/31-28-73
FIAT Punto, Brava, Siena, Seicento lub inny, 058/56-139-14,
0505/037-647
OPEL Astra, Corsa, Vectra, VW
lub inny, 0606/385-862, 058/56139-14
RENAULT 19, Megane, Clio lub
inne, tel. 0505/037-647,058/56139-14

GOTÓWKA zachodnie od

OPEL Vectra, poj. 1,8, 1990 r.,
zadbany, wyposażony, petna
dokumentacja, sprzedam lub
zamienię na Opla Astrę, tel.
052/397-80-76
OPEL Vectra B, 1,6 16 V, 1996
r„ 140 tys. km, 27 500 zt, inst.
gazowa, AS, BS, CZ, EL, ES, I,
R, ABS, srebrny metalik, (0503)
01-97-27
PEUGEOT 206, 1,9 D, 2001 r„
błękitny metalik, 5 - drzwi, bo
gate
wyposażenie,
tel.
0602/802-460

(przy

cmentarzu),

2003, 682-01-53

RÓŻNE

STAROGARD, nowe mieszka
nie oddam w najem, atrakcyjna
cena, 0608/738-837, 058/56002-56

GINEKOLOG

odnajmę lokal 46 m kw.,
055/272-79-13

666

0501/202-303, 683-79-53
AUTOWYNAJEM ZastępczeRefundacja z OC, 058/552-7522, 0601/651-672

GEDRY Mate, dziatka budowla
na, uzbrojona, 17 zl m kw.,
(058) 683-64-73
CHOJNICE,
mieszkanie
71,5 m kw. 4 pok., III p., balkon
duży loggia, 70 000 zt, własno
ściowe, (052) 397-42-43
CHOJNICE - działka na Osie
dlu Leśnym, 700 m kw, tel.
052/397-33-28
CHOJNICE - mieszkanie 3 pokojowe, 60 m k, w IV piętro,
pry ul. Książąt Pomorskich, tel.
0604/812-436

m

8 zt. Hydraulika, murowanie,

ślana 125 zt od osoby, możli

układanie paneli i podłóg, 58-

wość noclegu i kuligu nowo

84-971

rocznego; Pensjonat „Alga"

STOMATOLOG
Maria Jurkiewicz,

BUDOWLANE, remonty, cie

RÓŻNE

SPRZEDAM

listwy, (058) 342-54-31

wózek

inwalidzki,

nowy,

(bez poręczyciela do 60 000,-)

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

DŁUGI, handel, odzysk,
058/307-42-16, 0602/474973

KREDYTY

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

DREWNO opałowe, pocięte,

DŁUGI-

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

cyjny lek! 032/276-70-27

iHiiwmyn

KREDYT G0T0WK0WY
POŻYCZKA HIPOTECZNA

058/681-72-42, 684-08-36
ŁUSZCZYCA: odstąpię rewela

LUIDOR

I CENTRUM P>

IlilHSi

DETEKTYWISTYCZNEI
058/307-42-16, 0602/474973

ZIEMNIAKI jadalne, żótte,
kupię, 0,15 zł za kg. Ziem
niaki jadalne, biate tylko Irga, cena 0,18 zt za kg. Tel.
0609-617-682

FOTEL sedesowy dla starszej
BOAZERIE, deski podłogowe,

055/247-83-52.

sielstwo, 56-297-29, 0601/320453

682-29-77, prote
tyka

osoby lub niepełnosprawnej,

Sztutowo, ul. Gdańska 47 A,

WRÓŻBITA- jasnowidz- pa
rapsycholog. 058/6270-666,
0609/350-500

listwy, 058/342-54-31

suche. Możliwość transportu,
odzysk- odtużanie

0606/326-256

firm, 058/305-57-48, 0604/609-

FUTRA

034

karakułowe

SPŁATA INNYCH KREDYTÓW

czarne

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

„łapki" do przerobu. Tanio. 0-

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

KOMPUTER Pentium 100, ce

KOMPUTER

teraz nowa niższa cena!

Pentium 1200

MMX 16 RAM, 1,6 GB, koloro

Chojnice ul. Strzelecka 9 tel. 052 3951259; Kartuzy ul. Gdańska
29 tel. 058 6814525; Kiełpino ul. Kartuska 1A tel. 058 6810520;
Kościerzyna ul. Wojska Polskiego 1A tel. 058 6867614
Wejherowo ul. Ofiar Piaśnicy 1A tel. 058 6720325
Władysławowo ul. Towarowa 17 tel. 058 6740093; Żukowo
ul. ArmiiKrajowej 1A tel. 058 6859809
o*"*.

SYLWESTER, Sobieszewo,
250,- para, 0503-57-61-77,
683-00-62

wy monitor 14, karta graficzna
2 MB, tel. 0602/680-173
NAWOZY

obok siebie, blisko szosy, przy
trasie Pruszcz-Gdańsk, uzbro
jenie obok działki, 058/683-4058
Rytel - dom, 110 m kw, b.
tadnie położony na skraju la
su, dużo dębowych wykoń
czeń, stan b. dobry, ciepły,
wodociąg, tel., CO, kominet
we. i zewn., doskonały do
zamieszkania całorocznego
i
letniskowego,
cena
120.000 zt, tel. 052/398-5314 lub 0601/859-646
STAROGARD Gd.- centrum,
Dom Handlowy „Vincent" odnajmie boksy na parterze i I pię
trze, 058/775-03-00
ULKOWY, działki bud. przy le

29 m, (058)672-19-88 po 20.00
WEJHEROWO- kawalerka, bal
kon, 27 m, atrakcyjna, nowe
okna, niski czynsz, (058) 67228-77

ka letniskowa (13.600 m kw),

MEBLE czarne, meblościanka,
szafka narożna, stolik RTV, dy
wan 2,5 x 3,5 m, lampa z mo
siężnym wykończeniem, tel.
052/397-68-19 lub 0504/236337
NOWE okna drewniane oszklo
ne 92x156, 100 zł/ szt., tel.
052/397-06-35 w godz. 16-23
NOWY Piec CO, do domu jednrodzinnego, tel. 052/398-33-19

ŻYTO pszenżyto- skup.
Mial, węgiel- sprzedaż.
Gorzelnia Gościszewo,
055/277-11-77, 055/26701-04 lub 05

STOMATOLOGIA
protetyka, Dorota
Czerwińska, czynne od po
niedziałku do piątku 10.0018.00, Pruszcz, Grunwaldz
ka 93B, (obok Zajadu „Ja
wor"), 683-24-69, 682-28-53

rosyjskie,

tel.

055/235-42-47, 055/235-09-93,

SYLWESTER,

0601/657-215

503/57-61-77

PIANINAI używane! (gwa
rancja, transport) 0601/2033-79

ZWIERZĘTA

PŁYTY mozaikowe 22mm, pro
dukcja, 763-07-18
SŁUPKI
ogrodzeniowe
40x40x2mm wys. 180 cm, wóz
ki dziecięce, Chojnice, tel.
052/397-78-09
WEŁNĘ mineralną grubości
15 cm, 30 m kw., 10 zł/m kw.
Kartuzy, 0606-649-868
ZAMRAŻARKA
skrzyniowa,
1401, cena 300 zł, tel. 052/39770-37
NAJSTARSZA solidna wy
twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach (z wibroprasy), kruszywo naturalne,
czarnoziem. Władysław Joskowski Mściszewice -Golica, tel. 058/681-62-16,
0605-314-873

RÓŻ*
CHARCIKI wtoskie (miniaturka)
szczenięta, sprzedam, tel.
094/318-98-26, 0602/552-415

dam, tel. 052/398-72-53
OWCZARKI Niemieckie, krótko
i dtugowtose, 9 - tygodniowe,
porodowodowe, zaszczepione
i odrobaczone, Tuchola, tel.

Werona".
250
zt/os.
058/674-71-40, 674-71-59.
www.dom-werona.com.pl

SUKNIA ślubna, atrakcyjna, ce
na do uzgodnienia, tel. 052/39706-27
SUKNIA ślubna, cena 170 zt,
tel.

052/397-37-04

ZESPÓŁ

lub

Foxband (wesela,

bankiety). 0-601-808-883

0608/154-340
SUKNIA ślubna, francuska, dłu

ZESPÓŁ

ga, rozm. 36/38, tren, kolor

Foxband (wesela,

bankiety). 0-601-808-883

ecru, tel. 0604/888-261
WIELOCZYNNOŚCIOWY
wych, stan doskonały, cena

ce budowlane, 0502/144.-160

400 zt, tel. 052/397-44-92
WKŁAD kominkowy Hekla, 12

KREDYTY gotówkowe i hipo

RÓŻNE

kW, 800 zt, 058/531-96-77

teczne. Tczew, ul. Jagiellońska

ZBIORNIK do oleju opalowego,

56, czynne 11.00-17.00, 777-

plastikowy, 2000 I, tel. 052/398-

00-57, 0602-19-79-48

Dziennik Lokalny • kupon

MATRYMONIALNE

sprzęt do ćwiczeń treningo

KONSTRUKCJE dachowe, pra

CYKLINIARKA do parkietu, ce
na 800 zt, tel. 052/397-06-35
w godz. 16-23

052/334-87-37

052/396-70-20

Morska 263
(róg Chylońskiej)
623-36-32

CIĄGNIK C- 360 1979 r„ C-330, Bizon Z056 1989 r., roz
rzutnik obornika 1 i 2 osiowy,
przyczepa niska wywrotka,
058/684-32-92, 0601-160-439

KOŃ i jałowica cielna, sprze

SYLWESTER nad
morzem. Karwia. „Dom

dam, tel. 052/397-59-59 lub

341-35-31, Gdynia

BIZON Z056, 1989 r., ciągnik
C - 360 po remoncie 1979 r.,
ciągnik Forszmit ZT303 D, 1983
r., 100 KM, 4x4. Przyczepa ni
ska wywrotka, rozrzutnik obor
nika jedno lub dwuosiowy.
058/684-32-92, 0601-160-439

SYLWESTER, Zajazd „Ranczo", 682-73-60

skie, secesja, sprawne, sprze

Grunwaldzka 132
(przy Jesionowej)

RÓŻNE

Sobieszewo,

PIANINO, przedwojenne, gdań

KAMERY
Video Wieże
Radiomagnetofony
Walkmany
Naprawa
Mikoś Gdańsk

MASZYNY 1 URZĄDZENIA

g
2

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

na 300 zt, tel. 052/554-02-20

ROKITNICA, budowlane (2),

MONIKA 621-71-85

84-20

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

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

tel. 0600/972-983

DZIAŁKA
budowlana
1393 m kw., uzbrojona, atrak

BYTÓW- Chojnice (trasa), zie
mia, las, tel. 052/397-82-05

BAL sylwestrowy mierzeja wi

posadzki- 9 zt, cekolowanie-

SZCZENIAK, oddam w dobre
ręce, Chojnice, tel. 052/396-7013

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

treść:

CHATY- domy z bali 089/62268-45 www.wasco.pl

BRODNICA GÓRNA uzbrojona,
1102 mkw„ 058/684-35-12

felkowanie- 22 zl/ m kw., ptyty
regipsowe- 18 zt, tynkowanie,

10156835/B/97

BORY Tucholskie - duża dziat

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI ogólnobudowlane, ka-

USŁUGI INNE

www.ms.pl (?) 0801 608 608

WEJHEROWO (ul. św. Jana)-

montaż,

341-52-40

BOAZERIE, deski podłogowe,

promocja do

nowa, słoneczna kawalerka,

AUTOGAZ-

PIANINA! kupujemy! (058)

POZYCZKI dla firm,
bez zaświadczeń ZUS
i US, 56-133-34

WYKRYWACZE metali od 70 250 zł/ szt., tel. 052/397-06-35
w godz. 16-23

TCZEW odnajmę pokój dla sa

KONTENERY magazyno
we, chłodnicze. „Balticon"
Tel. (058) 663-00-79, kom.
0605-051-328

BRZOZĘ czereśnię, olchę,
drewno tartaczne - 0502241-760

kafelkowanie,

0502/144-160

ŹREBAK, 15 - msc, sprzedam,
tel. 052/398-56-36

zabiegi 0605-540-148

LIKWIDACJA nałogów jed
nym zabiegiem. 058/6270-

lowanie,

TRYSKARKA do tworzywa, samorobna, oraz młynek do kru
szenia tworzywa, cena 1.200 zt,
Chojnice, tel. 052/397-73-27

YORKSHIRETERRIER rodowo
dowe, po Championie Polski,
sprzedam, 1700 zt, (58)672-4702

budowa

KUPIE

MONTAŻ ptyt gipsowych, ceko-

OKNA TYTANOWE

058/683-92-01

OPEL Vectra, 1.8, benz., 1990
r., platynowy metalik, wyposa
żony, zdabany, petna dokumen
tacja, cena 11.500 zl, Chojnice,
tel. 052/397-80-76

dokumentacja, sprzedam lub
zamienię na Opla Astrę, tel.
052/397-80-76

PRUSZCZ Gdański, odstąpię
dziatkę pod budowę garażu

księgowość, kadry, ZUS,
place, doradztwo prawnopodatkowe, Straszyn, 68204-29, 691-01-22

ROŻNO na 36 kurczaków, no
we, gazowe, akumulator, stan
bardzo dobry, tanio, tel.
059/861-27-91

ROTTWEILERY rodowodowe
500
zt
055/279-59-50
0606/275-844

Philips z nieaktywną kartą, nie
używany, 350 zt, 0503-372-528

503-618-133

sie, obok wszystkie media,

żowany, stan do rejestracji,
058/683-92-01

OPEL Vectra, poj. 1,8, 1990 r.,
zadbany, wyposażony, pełna

ZDROWIE l URODA

0604-412-810

POWYPADKOWE, uszkodzo
ne, zachodnie, 671-59-62,
0601/800-490

OPEL Kadett, poj. 13,0 HC,
1983 r„ 5 - drzwi, hak, szyberdach, cena 2.300 zt, Chojnice,
tel. 0504/623-255

kaucja, opłaty, 0501-834-316

ZESTAW satelitarny, cyfrowy

LICENCJONO
WANE Biuro
Rachunkowe:

MB 2638,1995 r„ 6x4 do dłuży
cy, dźwig Meiller + wózek Doli
w ofercie inne, możliwość le
asingu, tel. 069/334-03-73

PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel. 058/686-46-36

kanie 1- pokojowe, 350 zt +

! 00 auta powypadkowe

1990, 0606/753-410

OPEL Astra, TDi, 1996 r„ tel.
0503/843-125

GOŚCICINO- odnajmę miesz
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PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel. 058/686-46-36

350.000,-0601/20-33-79

I 000- powypadkowe, roz
bite, (058) 556-96-25,
0604-846-202

15.00, (0502) 194-283

MERCEDES beczka 2000,
1980 r., benz./gaz, ciemna zie
leń, 4600 zt, do uzgodnienia,
(0503) 95-38-90

Grunwaldzka

Dziennik

MASZYNY stolarskie, skup,
sprzedaż, zamiana, 0602-459-

OWCZRAKI Niemieckie po ro
dowodowych rodzicach, sprze
dam, tel. 052/554-14-92 lub
0692/331-406

4.500m,

motnego pana 531-02-10

rozbite,

tel. Gdańsk (058) 305-33-25, do

IFA, skrzyniowy, 5-tonowy, ka
bina 4-osobowa, 4000 zt, gara

mieszkalne,

JUSZKOWO, 10 dziatek bu
dowlanych, uzbrojonych, 0-691056-601

0607-515-770

A! Osobowe, gotówka natych
miast 058/554-20-22

•'

wo-

STAROGARD GD. centrum,

PERKUSISTA poszukuje pracy
w zespole, tel. 0602/802-460
RENCISTA 48- letni, prawo jaz
dy, jako dozorca, parkingowy,
inne, (058) 672-93-19

GDYNIA- okazja! Budynki ma
gazynowe, produkcyjne, biuro-

wybrzeża

OWCZARKI Niemiecki krótko
1 długowłose, 9 - tyg., porodowodowe, zaszczepione, odro
baczone,
sprzedam,
tel.
052/334-87-37

CHOJNICE - zamienię miesz
kanie spółdzielcze - lokator
skie, 60 m kw, 3 - pokoje, na
mniejsze w Chojnicach, tel.
052/397-95-30 lub 0606/403760

JERZWAŁD pojezierze iławskie
dom na wsi 175 m kw. nowy,
całoroczny, działka 7100 m kw.
z dostępem do jeziora tel.
0608/090-434.

LUBKOWObudowlana,
1923 m, 80 m od jeziora, uzbro
jona, 0600-216-103, (058) 67293-08

KUPIĘ

MAGISTER Filologii Polskiej
udziela korepetycji i przepisuje
prace wraz z przeprowadze

YSTA z doświadczerw kręgarstwie i refleksote
rapii, 0503-372-528

CHOJNICE - mieszkanie 3
pokojowe, na os. 700 - lecia,
tel. 052/397-63-86

Dziennik
Tczewski

cyjnie położona, 0607-432-637
DZIAŁKA

budowlana

1393 m kw., uzbrojona, bdb lo
kalizacja, prąd, woda, 0607-

I
ANTYKI lampy, meble, przed
mioty z brązu, srebra, zegary,
żyrandole. 059/841-53-36
STARE moździerze, obrazy,
platery, przedwojenne meble,
srebra, zegary. 059/843-38-34

INNI

BOLSZEWO- odnajmę luksusuowe mieszkanie np. na weeken
dy, preferowane firmy, (058)
676-63-90
BOLSZEWO k. Wejherowa- od
najmę mieszkanie 2- pokojowe,
preferowane bezdzietne mał
żeństwa, (058) 676-63-90
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-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.

CEKOLOWANIE,

malowanie,
682-13-78

NADZORY

I

TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

432-637

INNE

kontakt:

I

i L_J

kiero

wanie budową, projekty bu
dowlane, odbiory budynków,
orzeczenia
techniczne,
kosztorysy, porady budow
lane, tel. 682-01-53

ZOSTAW RtJPOii W LOKAUSYfti BIUREK
OCMJ8ZEŚ
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2
Starogard Gd., ul. Gimnazjalna 1 (róg Hallera)
Tczew, ul. Mickiewicza 17

wmmi, uopcrn so shebieskiej skrotruci ob
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, Starogard Gd, ul. Gimnazjalna 1 (róg Hallera),
Tczew, ul. Mickiewicza 17

PR2EŚLW FAKS
Gdańsk
• Pruszcz Gd.

tel. (058) 300-32-20
fax (058) 300-32-08
(058) 683-29-44

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

(058) 532-13-89

PRZEŚLIJ POS APHESEftfl
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11„GRATKA*
10151104/C/5
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Dziennik Tczewski

Pamiątkowe zdjęcie

TCZEWIANIN ROKU 2002

Dla kogo wyróżnienie?
Do 5 stycznia można zgłaszać kandydatury do ty
tułu Tczewianina Roku 2002. Nagroda została
ustanowiona w 1996 roku, zaś 30 stycznia 1997
roku przyznano ją po raz pierwszy (za 1996 r.).
Nagroda prezydenta Tczewa Tczewianin Roku
oraz wyróżnienia przyznawane są za wybitne
osiągnięcia i zasługi dla miasta i jego mieszkań
ców.
Nagrodę i wyróżnienia przyznaje prezydent raz w
roku, za rok poprzedni. Wręczenie nagród odbywa
się zawsze podczas uroczystości z okazji Dnia
Tczewa, 30 stycznia. Liczbę wyróżnień i wysokość
nagrody ustala corocznie prezydent Tczewa.
(mam)

Urodzili się
w tczewskim szpitalu

Już uhonorowani
•1996 rok -Tczewianką Roku została Iwona Malmur, ów
czesna dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych-Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Tczewie.
Wyróżnienia otrzymali Małgorzata Samp, Brunon Kowalski i
Roman Klim.
•1997 r. - Tczewianką Roku została Urszula Giełdon za
osiągnięcia prowadzonych przez siebie Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Prezydent wyróżnił Józefa Golickiego, Józefa
Ziółkowskiego i ks. Jana Buka.
•1998 r - nagrody nie przyznano.
•1999 r. -Tczewianinem Roku został Tadeusz Abt, muzyk i
kompozytor. Wyróżnieni zostali Ryszard Brucki i Roman Klim.
•2000 r. Tczewianinem Roku został kardiochirurg Jan Ro
gowski, wyróżniono Romana Landowskiego i Kazimierza Ickiewicza.
•2001 r. - Nagrody nie przyznano, natomiast prezydent wy
różnił Czesława Glinkowskiego.

3

Kogo zgłaszać
Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne,
które mogą się poszczycić szczególnymi osiągnięciami, ma
jącymi znaczenie dla miasta lub jego mieszkańców, a w
szczególności:
•przyczyniły się do promocji osiągnięć Tczewa w kraju lub
za granicą
•przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego
lub kulturalnego miasta
•przysporzyły miastu korzyści materialnych i duchowych
Kandydatów zgłaszać mogą stowarzyszenia, organizacje
społeczne, kombatanckie lub polityczne oraz grupy miesz
kańców (co najmniej 20 osób), a także Rada Miejska.

Nikola Kubiak z tatą Radosławem i bratem Jakubem z Tczewa, ur. 12.12.2002
r., godz. 20.07, 3200 g, 53 cm, Szpital Powiatowy w Tczewie

C:'

Jola Zielińska z mamą Joanną z Rożentala, ur. 19.12.2002 r., godz. 4.40, 3700
g, 56 cm, Szpital Powiatowy w Tczewie

Za szczególne zasługi
Najwyższym wyróżnieniem, które może przyznać Rada Miej
ska w Tczewie jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Tczewa. Mogą go otrzymać osoby za szczególne zasługi dla
miasta w dziedzinie społecznej, kulturalnej, gospodarczej,
wypoczynku, sportu i rekreacji oraz realizacji czynów spo
łecznych. Drugim wyróżnieniem jest medal Pro Dorno Trsoviensi (Zasłużeni dla Tczewskiego Domu). Jest to lokalne od
znaczenie przyznawane za szczególne zasługi oddane mia
stu. Medal może być przyznawany zarówno mieszkańcom
Tczewa jak i osobom spoza miasta - za działalność gospo
darczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnię
cia wyróżniające miasto lub przydające wyraźną korzyść
mieszkańcom. Z tych samych powodów medal może być
przyznany także określonym grupom i zespołom.

Zuzanna Zielińska z Gniewa,
ur. 17.12.2002 r„ godz. 0.50,
3700 g, 59 cm, Szpital Po
wiatowy w Tczewie

Syn Ewy i Sławomira Stenclów ze Śliwin, ur. 16.12.2002
r„ godz. 22.15, 3200 g, 56
cm, Szpital Powiatowy w
Tczewie

Córka Justyny i Wojciecha
Kolatorów z Kulic, ur.
19.12.2002 r„ godz. 11.25,
3500 g, 56 cm, Szpital Po
wiatowy w Tczewie

Konrad Chmielowiec z Pel
plina, ur. 19.12.2002 r.,
godz. 0.15, 4300 g, 60 cm.
Szpital Powiatowy w Tcze
wie

Monika Grzębska z Todfe
ur. 16.12.2002 r., godz"^^
16.20, 3650 g, 59 cm, Szpi
tal Powiatowy w Tczewie
Fot. Andrzej Połomski

Klub

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

aB
REKLAMA

Dyrekcja

Zespołu

Opieki

Zdrowotnej

w Tczewie zawiadamia, że z dniem 1.01.2003
roku nie będziemy świadczyć usług w zakresie
Stacjonarnej Nocnej Obsługi Chorych tzn. nie
będziemy przyjmować pacjentów w ambula
torium Pogotowia Ratunkowego w Tczewie
przy ul. Wojska Polskiego 5, gdyż Pomorska
Regionalna Kasa Chorych nie podpisała umo
wy z tut. ZOZ na ww. usługi.

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Za kilka dni Mowy Rok. Wszystkim naszym Prenumeratorom życzymy doskonalej zabawy sylwestrowej.
Nie zapomnijcie o nas w nowym - 2003 roku.
Mamy nadzieję, że wykupiliście już prenumeratę - przynajmniej na styczeń!!!

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend
do Wdzydz Kiszewskich? Od
powiedz na cztery pytania i
prześlij nam odpowiedzi na
kartce pocztowej do 8 dnia
teł. (058) 686 13 13
następnego miesiąca. Co ty
dzień publikujemy jedno py
tanie, a co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca - week
end dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzy
dzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto świętuje imieniny w ostatnim

Hotel

Zgodnie z wytycznymi Pomorskiej Regional

dniu każdego roku?

nej Kasy Chorych w Gdańsku Nocną Obsługę

Weekend w Jastrzębiej Górze

Chorych stacjonarną realizować będą placów

Raz w miesiącu na week
end będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta nasz
Prenumerator z rodziną, je
śli odpowie na cztery zadane przez nas w tym miesiącu

LA SIESTA

ki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
29800597/A/6

pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybie
rzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5
lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z
dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gim
nastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: De dni ma rok przestępny?
Na odpowiedzi czekamy do 7 stycznia 2003 r.
•
Informacje o konkursach można uzyskać pod bez
płatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Biuro Kon
kursów „Dziennika Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11
Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub Jastrzębia"

Nasi Partnerzy
T&K

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

Mała Karczma
koło Gniewa
tel.(058)5351527

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

WIECZÓR Dziennik
wybrzeża]

Bałtycki*

piątek
27 grudnia 2002 r.

Pływanie - nowe rekordy klubu

Gwiazdki tczewskiego Sambora
świetne w wodzie

B

ogaty w starty był
grudzień mijające
go roku dla mło
dych
pływaków
tczewskiego Sam
bora. Tczewianie wystąpili w

zawodach, zorganizowanych
przez kluby zrzeszone w
okręgu pomorskim, a także w
roli gospodarzy wszędzie od
nosząc znaczące sukcesy.
Wartościowe wyniki młodzi

Mateusz Furmanik, jeden z wielu utalentowanych mło
dzików Sambora Tczew.
Fot. Przemek Brucki

pływacy z grodu Sambora
uzyskiwali m.in. w Gdańsku,
Lęborku i Sopocie. Wielu z
nich poprawiało własne re
kordy życiowe, a także klu
bowe, tzw. z brodą, nierzadko
liczące ponad 20 lat. Wśród
młodych tczewian, którzy
ustanawiali nowe rekordy
klubu największe słowa po
chwały należą się 12-letnim
młodzikom, Krzysztofowi
Śliwińskiemu, który na za
wodach o Puchar Prezyden
ta Gdańska na 50 m st. do
wolnym uzyskał rezultat
0:29,46 s; oraz Mateuszowi
Furmanikowi, który w Gdań
sku na mityngu pn. „Bijemy
rekordy", 50 m motylkowym
przepłynął w czasie 0:34,68 s.
Grono rekordzistów tczew
skiego Sambora powiększył
też 17-letni junior Tadeusz
Gołembiewski, rozprawiając
się z wszystkimi najlepszymi
dotychczasowymi rezultata
mi w stylu motylkowym. Na
50 m ustanowił rekord
0:28,68 s; na 100 (dwukrot
nie) -1:01,78 min (7 grudnia)
i 1:01,38 min (13 grudnia); i
na 200 m - 2:14,85 m.in. (po

prawiając poprzedni aż o po
nad 5 sekund - -wynosił
2:20,03 min).
Kilkoro innych młodych
samborzan, mimo że nie po
prawiali rekordów klubo
wych, to swoimi startami wy
różnili się, wygrywając z do

brymi czasami. 12-latka Zo
sia Kłos np. zdobyła klasę
sportową dla juniorek 14letnich na 100 i 200 m dowol
nym. Radek Machniewicz,
Patryk Włodarczyk i Marysia
Nagórska (wszyscy rocz.
1991) dominowali na mityn

gu młodzików w Lęborku.
Rok młodsi od nich, Kasia
Belczewska, Agnieszka Damer i Mateusz Zieliński byli
gwiazdkami, które z dobrymi
czasami wygrywały w miko
łajkowych zawodach dla
dzieci w Sopocie.
(pb)

Rezultaty samborzan
Najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników Sambora
Tczew w grudniowych imprezach pływackich:
Puchar Prezydenta Gdańska
50 m dowolnym: dz. r. 1989-90 - 5. Zofia Kłos (90)
0:31,82; cht. - r. 1987-88 - 5. Paweł Fabich (88) 0:27,75;
100 m klasycznym: cht. r. 1989-90 - 6. Patryk Jurewicz
(89) 1:22,33; 50 m motylkowym: dz. r. 1989-90 - 5. Ka
rolina Kukuła (90) 0:38,51; 200 m dow.: dz. r. 1989-90 1. Zofia Kłos (90) 2:24,94; 6. Karolina Kukuta (90)
2:47,63; cht. - r. 1989-90 - 5. Krzysztof Śliwiński (90)
2:19,76; 50 m klas: dz. r. 1989-90 - 5. Paulina Breska
(90) 0:43,45; chł. - r. 1989-90 - 6. Patryk Jurewicz (89)
0:38,04.
Bijemy rekordy (Gdańsk)
100 m dow: dz. - r. 1990 - 2. Zofia Kłos 1:06,63; 3. Pau
lina Breska 1:13,91; chł. - r. 1990 - 3. Mateusz Furmasnik 1:07,84; 4. Damian Bieliński 1:11,13; 100 m klas.:
dz. r. 1990 - 2. Paulina Breska 1:33,72; 4. Magda Bliźniuk 1:52,78; r. 91 - 4. Joanna Sitkiewicz 1:49,28; chł. r.
90 - 4. Bartłomiej Szymkowiak 1:29,63; 100 m grzbieto
wym: cht. - r. 90 - 3. Bartosz Grabowski 1:21,05; 50 m
mot: dz. - r.1990 - 2. Zofia Ktos 0:34,86; chł, - r. 90 - 2.
Mateusz Furmanik 0:34,68; 4. Damian Bieliński 0:35,83.

Mityng młodzików (r. 1991) w Lęborku
50 m mot: dz. 3. Maria Nagórska 0:41,56; 5. Monika
Dunajska 0:46,41; cht. -1. Patryk Włodarczyk 0:35,66;
2. Radosław Machniewicz 0:35,41; 3. Piotr Starzecki
0:40,57; 100 m dow: chł. -1. R. Machniewicz 1:08,37;
2. P. Starzecki 1:16,25; 100 m klas: dz. -1. Weronika
Grabowska 1:37,50; 3. Monika Dunajska 1:40,65; chł.
-1. P. Włodarczyk 1:33,25; 2. Jakub Fabich 1:34,75; 5.
P. Starzecki 1:42,50; 100 m grzb: 1. M. Nagórska
1:25,85; 1. J. Fabich 1:23,34; 3. Kamil Markowski
1:30,62; 200 m zm: dz. 1. M. Nagórska 3:07,82; 1. R.
Machniewicz 2:54,59; 2. J. Fabich 3:02.87; 3. P.Wło
darczyk 3:03,31.
Zawody Mikołajkowe Dzieci (r. 1992) w Sopocie
100 m dow: dz. -1. Katarzyna Belczewska 1:23,81; 2.
Agnieszka Damer 1:26,11; chł. 5. Dawid Godzina
1:24,62; 100 m klas: chł. -1. Mateusz Zieliński 1:39,75;
4. Robert Kolka 1:50,47; 50 m grzb: dz. 1. K. Belczew
ska 1:32,69; 4. Agata Kilich 1:38,81; chł. - 4. Adam To
maszewski 1:51,44; 5. Mikołaj Rogocki 1:52,72; 50 m
mot: dz. 4. Flanna Kujawska 0:52,34; 5. Dominika Bliźniuk 0:54,12; chł. - 2. Kamil Augustyn 0:44,15; 200 m
dow: 1. A. Damer 3:10,94; chł. - 5. D. Godzina 3:06,08.

REKLAMA

ROWERY - SERWIS - CZĘŚCI
TCZEW, UL. CHOPINA 6 (STARE MIASTO)
TEL. 531-64-64
Czynne:
30 XII 10.00-20.00
31 XII 10.00-21.00
STAROGARD GD., UL. BROWAROWA 7 (STARÓW
tel.56-33-101
Czynne:
30X1110.00-19.00
X
31 XII 10.00-19.00

cur

ROWERY - SERWIS - CZĘŚCI
TCZEW, UL. ARMII KRAJOWEJ Ó6B (SUCHOSTRZYGI)
TEL 777-05-51
Czynne:
30 XII 10.00-20.00
31 XII 10.00-21.00
29800593/A/6

T

DZ. Tczewski

wnigiwi

:

Już za tydzień, 3 stycznia, w najbliższym wydaniu
„Dziennika Tczewskiego", pierwszym w 2003 ro
ku, przypomnimy Wam Drodzy Czytelnicy najważ
niejsze wydarzenia, w których aktorami w mijają
cym roku byli sportowcy z powiatu tczewskiego. W
telegraficznym skrócie przedstawimy kalejdoskop
sportowych wydarzeń, o których dla Was pisalismy.

piątek
27 grudnia 2002 r.
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Rys. Roman Łeczkowski

Rywalizowali na tczewskiej pływalni

W SKRÓCIE

Rodzice z dziećmi

Srebrni gniewianie

«

dach odbywają Gniewscy medaliści z trofeami.
cych się w
Fot. Andrzej Połomski
Szkole Podsta
wowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim wystąpiło 6 szkolnych reprezen
tacji z Pomorskiego, które wcześniej pomyślnie przebrnęły przez eli
minacje gminne, miejskie, powiatowe i półfinały wojewódzkie. W
Pruszczu gniewianon zaledwie pół punkta zabrakło, by zdobyć zło
te krążki, które ostatecznie zawisły na piersiach gimnazjalistów z
Kartuz, zdobywców 12,5 pkt. Gniewski team, występujący pod kie
runkiem Tomasza Janickiego, „uzbierał" 12 „oczek", a zdobyli je
Łukasz Kirszenstein (2,5), Arkadiusz Dworakowski (3,5), Anna Kirszenstein (2,5) i Anna Szramka (3,5).

1:3; Gniew - Sopot 4:0;
Gdańsk - Słupsk 2,5:1,5;
Gdańsk - Pruszcz 1,5:2,5;
Kartuzy - Sopot 3:1; Gniew
- Słupsk 2:2; Gniew Pruszcz 2:2; Słupsk - Sopot
3:1; Gdańsk - Kartuzy 2:2.
1. Kartuzy
5 12,5
2. Gniew
5 12,0
3. Pruszcz
5 11,5

Autonomiczne Gimnazjum
Gdańsk - Gimnazjum
Gniew 1,5:2,5; Zespół
Szkół Ogólnokształcących
nr 1 Pruszcz Gd. - Gimna
zjum nr 1 Sopot 3,5:1,5;
Gimnazjum nr 6 Słupsk Gimnazjum nr 1 Kartuzy
1,5:2,5; Pruszcz - Słupsk
2,5:1,5; Gdańsk - Sopot
3:1; Gniew - Kartuzy
1,5:2,5; Pruszcz - Kartuzy

4. Gdańsk

5. Słupsk
6. Sopot

5

5
5

10,5

10,0
3,5

KREDYTY
MIESZKANIOWE,
BUDOWLANE,
cp
HIPOTECZNE
#>

•Na bal
po telewizor

Rewelacyjny kredyt na spłatę

„ALICJI"
PROWIZJĄ,0%

zwrot wartości cesji
GOTÓWKOWE

BEZ PORĘCZYCIELA

*.5000 zł
SAMTCH^OWE

Tczew, ul. Jodłowa 13c
(wejście od drugiej strony optyka)

-o

pn.-pt. od 9.00 do 17.00, ^
sobota od 9.00 do 12.00
8
tel. 058/532 80 81, |
0 503 101 443
*
f E I

W drugą sobotę stycznia w
Tczewskim Domu Kultury od
będzie się doroczny Bal
Sportowca organizowany
przez Międzyzakładowy Klub
Sportowy Wista Tczew. Pod
czas imprezy nie zabraknie
różnego rodzaju atrakcji,
m.in. loterii fantowej, w któ
rej główną nagrodą będzie
kolorowy telewizor. Dla tych,
którzy chcieliby bawić się ze
sportowcami mamy smutną
wiadomość. Nie ma już bile
tów, które rozeszły się już
dawno.

m

OGRODZENIA Z PCV

yścigi pływac
kich
sztafet,
złożone
z
uczniów, a tak
że ich rodzi
ców, na nadmuchiwanych
materacach, pływanie pod
wodą na odległość, wyławia
nie monet z dna basenu, to
tylko niektóre z konkurencji
rozegranych na tczewskiej
krytej pływalni podczas im
prezy zorganizowanej przez
Zespół Szkół Katolickich
oraz Tczewskie Centrum
Sportu i Turystyki. Z mikro
fonem w ręku kilkugodzinne
zawody perfekcyjnie prze
prowadził i wspólnie z rywa
lizującymi oraz kibicującymi
przeżywał i bawił się Walde
mar Wasielewski, tczewski
nauczyciel wf. Współzawod
nictwo odbyło się w dwóch
kategoriach wiekowych, dla
gimnazjalistów oraz liceali
stów.
Do rywalizacji klas gimna
zjalnych stanęło pięć zespo
łów które przy -widowni wy
pełnionej po brzegi przez ży
wiołowo reagujących rodzi
ców, koleżanki i kolegów, wał
czyły w siedmiu konkuren
cjach. Po niezwykłych emo
cjach triumfowała klasa II A,
która zdobywając 33 punkty
w nagrodę otrzymała pamiąt
kowy puchar ufundowany

Rodzice uczniów „katolika" wystartowali w sztafetach.

przez dyrektora placówki.
Kolejne lokaty zajęły klasy:
III (27 pkt), IA (24), II B (21)
ilB (14).
Wśród czterech klas lice
alnych triumfowała III B,
gromadząc 35 pkt. Na pozy
cjach od 2 do 4 uplasowały
się IV A (34), I B (25) i I A
(16).

Rodzice uczniów rywalizo
wali w biegu sztafetowym

rzy brązowe medale w Sambora. Sekcji, która zrze
zawodach najwyższej sza ponad 200 zawodników,
rangi krajowej oraz dwa głównie uczniów z miejsco
złote, cztery srebrne i 6 brą- ' wych szkół.
Najbardziej spektakular
zowych w makroregionalnych mistrzostwach, a także ne sukcesy, zdobywając brą
dwa złote, trzy srebrne i dwa zowe medale, odnieśli Dawid
brązowe w wojewódzkiej Zieliński (wychowanek tre
gimnazjadzie, to tegoroczne nera Tadeusza Galińskiego)
najcenniejsze zdobycze mło w skoku wzwyż podczas
dych sportowców sekcji lek Ogólnopolskiej Olimpiady
koatletycznej tczewskiego Młodzieży we Wrocławiu,

zewnętrzne gratis
Produkcja:

Tczew, ul. Malinowska 18
tel./fax (58) 530-20-69

Zapraszamy:

Pon.-pt. 9.00-17.00

Sob. 9.00-13.00
do każdego zamówienia

kupon na darmowe czyszczenie dywanu

29800553/A/6.

Gimnazjum (klasa II A): Kama Arczewska, Anna Bielawska, Karolina Detlaf,
Damian Dziak, Magda Eliasz, Magda Hegele, Michał Krogulec, Mariusz Mi
chalski, Mateusz Orłowski, Arnold Pustkowski
Liceum (klasa III B): Jarosław Felczak, Leszek Kaucki, Artur Koluch, Katarzyna
Kroi, Michał Mańkowski, Tomasz Rudnik, Dawid Wasielewski, Mateusz Wett

Medale i klasy sportowe
T

ZALUZJE
ROLETY
PARAPETY

Biuro Handlowe:

sander Władasz, Lech Mania,
Dariusz Doering i Mariusz
Marat zdobywając w nagrodę
(pb)
puchar dyrektora.

Zdobycze młodych lekkoatletów Sambora Tczew w 2002 roku

PRODUKCJA OKIEN I DRZWI
Z PCV

Tczew, ul. H. Hass 68
tel./fax (58) 532-70-98

4x25 m stylem dowolnym. Do
walki stanęły cztery sztafety.
Cztery długości basenu naj
szybciej przepłynęli Alek

Osiągnięcia samborzan docenił prezydent Tczewa, Zenon
Odya, przyznając doroczne nagrody, m.in. Monice Burnickiej.

Fot. Przemek Brucki

Magdalena Kowalska (trener
Józef Krawczykiewicz) w 7boju w Mistrzostwach Polski
Juniorów w Bielsku-Białej
oraz Monika Burnicka (tre
ner Jarosław Langowski) w
biegu na 100 m ppł. podczas
Mistrzostw Polski Młodzików
w Siedlcach.
Oprócz już wymienionych,
inni młodzi samborzanie
plasowali się na czołowych
pozycjach we wspomnianych
zawodach. Na wrocławskiej
OOM Arkadiusz Gardzielewski (trener Eugeniusz Mar
kowicz) był piąty w przeła
jach oraz szósty w biegu na
3000 m, Piotr Pruszak (tre
ner J. Krawczykiewicz) - szó
sty w 10-boju, Bartosz Kra
siński (trener Andrzej Lan
gowski) - 12. w skoku wzwyż,
a Tomasz Rudnik (trener E.
Markowicz) - 13. w biegu na
3 km.
W bielsko-bialskich MP
Juniorów 12. lokaty zajęli Ja
kub Małecki (trener A. Lan
gowski) w dysku, oraz
Krzysztof Pawłowski (trener
E. Markowicz) w przełajach.
Ten ostatni startował też w
biegu na 5 km plasując się na
13. pozycji.

W Mistrzostwach Polski
Młodzików w Siedlcach bli
ska stanięcia na podium była
podopieczna trenera J. Langowskiego, Urszula Kunce
wicz. Ostatecznie w rzucie
oszczepem zajęła czwartą, a
rzucie dyskiem - szóstą loka
tę. Na tych samych zawodach
Łukasz Jurga (trener A. Langowski) był dziewiąty w sko
ku o tyczce, natomiast 12 po
zycję zajęły Karolina Kiiińska (trener J. Langowski) w
skoku wzwyż oraz Weronika
Lasota (trener E. Markowicz)
w biegu na 1000 m.
Dobre wyniki uzyskane
przez młodych samborzan
zaowocowały zdobyciem klas
sportowych. W mijającym
roku uzyskało je 75 zawodni
ków tczewskiego klubu. Dru
gie klasy otrzymali Burnicka,
Kowalska, Zieliński, Gardzielewski i Pawłowski.
Oprócz nich samborzanie
zdobyli 16 trzecich, 27
czwartych i 27 piątych klas
sportowych. We współza
wodnictwie trenerów mło
dzików Jarosław Langowski
zajął drugą lokatę w woje
wództwie.
(pb)

