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STAROGARD GDAŃSKI
OSIECZN
Około 400 osób
uczy się w Punkcie Prowadzenia
Zajęć Uniwersytetu Gdańskiego
w starogardzkim
I LO. Szacuje się,
że za rok w stolicy Kociewia uczyć
będzie się ok. 600
~~~~JJ..~Uia..;..J studentów.

OSIEK

BOBOWO CZARNA WOD
KALIS A LUBICHOWO
SKARSZEWY SKÓRCZ SMQTOWO ZBLEWO
JEZDZIECTWO

Joannici ponownie w Starogardzie Gd.
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Pogoń
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za lisem
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SKÓRCZ

.Alowe mieszkania
•

TBS w Skórczu
zamierza w przyszłym roku zbudować dom wielorodzinny przy ul.
Wojska Polskiego.
Ma się znajdować
w nim 27 mieszkań o wysokim
standardzie.

Uczestnicy Hubertusa zaliczyli przeprzez rzekę.

prawę
~

Fot. Kodak Express

radycyjnie, jesienią Jeźdźcy 1 myśli

~ wi obchodzą święto swego patrona
świętego Huberta. Pierwszy odbył się
w sekcji jeździeckiej Agro Kociewia.
Na dorocznym święcie pojawiło się
27 jeźdźców i 5 powozów. Kawalkada
jeźdźców ruszyła w kierunku wzgórza
świętego Jana i za wieś Żabno w okolice
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Kręckiego Młyna.

Cenna waluta
- Kiedy rozpoczypracę w turystyce
wszystko wyglą
dało zupełnie inaczej - mówi Maria
Mach, która obchodzi 25-lecie
pracy zawodowej.
nałam swoją
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Joannici stolicę Kociewia odwiedzili już podczas obchodów 800-lecia Starogardu Gd.
Fot. Macie) Jędrzyński/Archiwum

wiązek Polskich Ka -

walerów Maltańskich
gospodarzem

będzie

Za darmo

przyszłorocznych

Na naszego Czytelnika, który przyjdzie dzisiaj jako pierwszy z „Dziennikiem Bałtyckim" do redakcji
w Starogardzie Gd., czeka podwójne zaproszenie na film pt. .. Zakazany owoc"
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SPORT

Dni Kociewia.
Joannici są na trwałe zwią
zani z historią Starogardu. Są
założycielami pierwszego grodu w tym rejonie. Krzyż maltański znajduje się w herbie
Starogardu. Dlatego też władze
miasta podjęły rozmowy ze
Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich na temat
współpracy.

Przy szachownicy
l W starogardzkim
Spółdzielczym

Domu Kultury po
kilkumiesięcznej

przerwie wznowiono turnieje
szachowe. Zwycięzcą pierwszego
został Stanisław

- Z naszych ustaleń wynika,
że joannici będą gospodarzami
pienvszego dnia przyszłorocz
nych obchodów Dni Kociewia powiedział nam Zbigniew Kozłowski, wiceprezydent Starogardu. - Planujemy m.in. sesję
naukową na temat początków
Starogardu oraz roli joannitów,
jaką spełniali w naszym mieście.

Wystrój Rynku nawiązywać
będzie do epoki średniowiecza.
Wystawiona będzie specjalna
inscenizacja. W drugim dniu
obchodów
Dni Kociewia
w Parku Miejskim będą wystę
pować zespoły z miast partnerskich. Gwiazdą wieczoru ma
być Mieczysław

Szcześniak.

Trzeciego dnia imprezy odbyw Strzelnicy: Wystąpią przede wszystkim zespoły folklorystyczne.
Dni Kociewia odbywać się
będą od 8 do 10 czerwca 2001
roku.
(WŁA)
wać się będą

Sesję poprowadzą pracownicy katedry średniowiecza
Uniwersytetu
Gdańskiego.
Przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o tej tematyce.

REKLAMA

SPECJALNA PROMOCJA
na bloczki z betonu komórkowego:
24x24x59 - 5,20 zł/szt Netto*
12x24x59 - 2,80 zł/szt Netto*
* cena zawiera transport i

rozładunek!!!

Kłopotek.

str. 12

Przy zamówieniu

więcej niż

składów możliwość

2 pełnych
negocjacji cen!

-

Uczestnicy zaliczyli m.in. przeprawę
przez rzekę. Zorganizowano ognisko,
przy którym jeźdźcy delektowali się
grzanym winem, herbatą i pączkami. Po
poczęstunku wszyscy ruszyli w lasy pomiędzy Kręgiem a Bączkiem. Na łące
rozegrano najważniejszą gonitwę dnia,
czyli pogoń za lisem. Była nim najlepsza
zawodniczka Agro Kociewia Edyta
Ossowska
Królem polowania okazała się inna
amazonka Agro Kociewia Katarzyna
Wątka. Po był pieczony prosiak. przygrywał zespół muzyczny; zabawa trwała
do białego rana.
(WŁA)

Autobusem do pracy
"i

.
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ieszkańcy

gminy Osieczna podró-

żują od niedawna do Czerska au-

tobusami PKS. Jest to efekt wspólnych
zabiegów Starostwa Powiatowego
w Starogardzie i władz gminy Osieczna.
Uruchomiona przez starogardzki PKS
linia Osieczna - Czersk, powstała w dużej mierze na wypadek realizacji zamierzeń PKP odnośnie planowanego zawieszenia linii kolejowej Bąk - Laskowice. Z pociągów na tej trasie korzysta ją m.in. właśnie mieszkańcy gminy
Osieczna dojeżdżający do szkól i zakła
dów pracy. PKP nie wykluczają jednak.
że linia Bąk - Laskowice przestanie
funkcjonować już na początku przyszłe
go roku.
Pierwsze konkretne dane o liczbie
pasażerów
korzystających
z linii
Osieczna - Czersk znane będą w listopadzie, na podstawie informacji z kas
biletowych.
(M.].)
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słychać?

Rozmo~a tygodni~. Frankfurckie spotkania wydawców

Brudne posesje

STAROGARD GD. - Zauważyłem, że nie wszyscy wła

ściciele dbają o obejścia przy swoich posesjach - mówi
Kazimierz R. ze Starogardu. - Przechadzam się często
po różnych osiedlach domków jednorodzinn ych i zastanawiam się, czy tym ludziom nie jest wstyd. Obejście
również świadczy o nich, ale niestety jest także wizytówką naszego miasta. Służby miejskie nie ingerują, bo
to nie należy do ich kompetencji. Liczyć więc trzeba na
dobrą wolę tych właścicieli.

(ditt.)

562-68-55
We wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców powiatu starogardzkiego prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9
- 16 pod numerem tel. 562-68-55. Sygnały można też przekazywać listownie pod adresem oddziału „Dziennika Bałtyckiego", ul. Basztowa 3, 83-200
Starogard Gd.

Tydzień \V

.....] Tadeuszem Serockim,
,:!,;; wicedyrektorem Wydawnictwa Diecezjalnego Bernardinum w Pelplinie, a jedwiceprezesem
nocześnie
Stowarzyszenia Wydawców
Katolickich w Polsce rozmawiamy o 52 Międzynarodo
wych Targach Książki, które
odbywały się niedawno we
Frankfurcie nad Menem.
- Na targach Wydawnic-

óbiekty wie

Na ratunek

two Bernarclinum zaprezentowało swoje książki po raz
pierwszy. Jakie wrażenia
przywiózł pan ze spotkania
wydawców?
- To prawda, pierwszy raz

byliśmy na tego typu targach.

Frankfurckie targi dla polskich wydawców były waż
nym wydarzeniem, nasz kraj
mógł zaprezentować swój
dorobek księgarski na bardzo
dużej powierzchni wystawienniczej. Polacy mieli do
dyspozycji 5000 m kw. powierzchni w trzecim pawilonie. Niemiecka prasa, radio
i telewizja uznały; że nasz
kraj zaprezentował się bardzo dobrze. Polska ekspozycja była podzielona na kilka

STAROGARD GD. Reanimacja, postępowanie w przy-

padku uszkodzeń kręgosłupa, głowy czy kończyn, pomoc
porażonym prądem i topielcom to tylko niektóre zagadnienia kursu ratownictwa medycznego, który przeszło 62
strażaków.

Fot. Tomasz Rogalski

Zapalił się

dom

części. Rozpoczynał ją dział

polska poprzez
- ekspozycja autorska dr. Andrzeja Nowakow-.
skiego. Tam pokazano reprint
książki między innymi „De
revulutionibus orbium caelestium" Mikołaja Kopernika.
Były też tam działy tematyczne mówiące o państwie, rodzinie, języku, Kościele.
W pierwszym z omawianych

„Kultura
książkę"

gm. Osiek. W wyniku zapalenia się drewna zło
w jednej z piwnic wybuchł pożar. Dzięki szybkiej
interwencji udało się ugasić rozprzestrzeniający się
szybko ogień.
Fot. Rafał Kosecki

działó'Y wydawnictwo diecezji pelplińskiej prezentowało
trzy albumy fotograficzne:
„Ku tobie ziemio", ,,Budujcie
na skale" 1 „Święty WojciechAdalbert" Było to dla nas
wielkie wyróżnienie. Książki
zaprezentowało
środowisko
kazaliśmy

gdańskie

twórcze. Tam poksiążki autorów:

Anny Kościeleckiej, Pawła
Dzianisza, czy księdza dr.
hab. Jerzego Buxakowskiego.
Prezentowane były także
książki Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, dorobek
książkowy z zakresu nauki
katolickiej
- Rozmawiał pan z innymi

wydawcami?
- W pawilonie polskim od-

dyskusje i prelekcje na temat sytuacji polskiej
kultury, spotkania z autorami
między innymi z Czesławem

bywały się

1

Miłoszem. Można było też
poznać gdańskich autorów:

Pawła Huelle i Stefana Chwina. Pierwsze trzy dni targów
przeznaczone były dla zwieje fachowców,
dzających
dziennikarzy, księgarzy Przez
trzy ostatnie dni targi zwiedzali wszyscy miłośnicy
książki. Odbyliśmy szereg
spotkań, na których mówiliśmy o polskiej książce katolickiej. Na efekty tych s·potkań trzeba jeszcze poczekać.

- Przed wyjazdem na targi
mówił pan o potrzebie wydania reprintu pelplińskiej Bi-

blii Gutenberga.
- Szukałem wydawców
europejskich, którzy zajmują

Tadeusz Serocki

Fot Józef Ziółkowski

się wydawaniem książko
wych reprintów w krajach
europejskich, między innymi
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii. Mam nadzieję, że będziemy z nimi współ
pracować przy reprincie pelplińskiej Biblii Gutenberga.
Miałem okazję zobaczyć reprint niemieckiego wydania
Biblii. Doradzano nam jak
najlepiej wykonać reprint
naszej Biblii Gutenberga
Wydawcy nie mieli przed nami żadnych tajemnic.

- Jakie techniczne pułapki
mogą czyhać w czasie wydawania reprintu Biblii?
- Jest to kwestia wyborn,
czy drukować reprint jako
anową księgę czy wyd~
ko faksymilę, czyli s1) ,., tć
na stare wydanie. Możu<J. :.RŻ
stworzyć egzemplarze przypominające aktualny kształt
pelplińskiej Biblii. W połowie
grudnia 2000 roku będę miał
okazję rozmawiać na ten temat fachowcami w Łodzi.

Józef M.

Rozmawiał
Ziółkowski

ŁUBY,

żonego

Personalia. Nauczyciel, polityk, pilot

Kociewianka urodzona na Kaszubach

Pomoc dla rodzin

anna Wnuk-Zarem ba
urodziła się w Koście
rzynie. Jej dom rodzinny od
zawsze był jednak na Kociewiu, początkowo w Skarszewach, później w Starogardzie. Jest mamą 12-letniego
Patryka i 7-letniej Pauliny
Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie,
Wydział Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie
Gdańskim. W jej życiorysie
jest także wątek dziennikarfłl.

I

1

Smętowo

otrzymało pomoc rzeczową. Udało się pozyskać 45 par obuwia damskiego, 45 kartonów płatków kukurydzianych
i owsianych oraz 90 kg margaryny
Fot. Rdfal Kosecki
SMĘTOWO.
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Prawie 200 rodzin z gminy
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Kociewski

'liir

Mo

Starogard Gdański, ul. Basztowa 3,
teUfax (058) 562-68-33. 562-68-55

była

praktykę

studencką

w Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Po studiach
wróciła do Starogardu, pracowała jako nauczyciel. Jest
instruktorem w Ognisku
Pracy Pozaszkolnej. Ma
uprawnienia pilota wycieczek krajowych.
Jej pasją jest polityka, którą interesuje się od czasów
licealnych i praca z młodzie
żą. Jest radną powiatu, ini-

cjatorem powstania Mło
dzieżowego Centrum Integracji Europejskiej przy Starogardzkim Autonomicznym
Liceum Ogólnokształcącym.
Od trzech lat zajmuje stanowisko asystenta społecznego
posła na Sejm Jana Kulasa.
- Wolne chwile poświę
cam dzieciom i domowi mówi Hanna Wnuk-Zarem ba. - Czytuję gazety, ale nie
magazyny kobiece. Mam ma rzenia, ale o tych, które jeszcze się nie spełniły nie chcę
mówić głośno.
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ski, jako studentka pisała dla
uniwersyteckiej gazety i prowadziła audycje w radiu razem z Maksem Kolonko. Od-

Aediidor~

Jaru.5zWikowski, tel. 3012651

Gdcl\Sk, Targ Daewny 9111
tel. :ossi 300-32·60, lax 300-32-66,
300-3210fax300-32·13

Gd',ria, ul. Starowiejska 17/6
tel. (0581661-43-14, 620-78-40
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lel!lax (058) 622-74-79

tel.lfax 562·20·80
Starogard Gdański. ul. Basztowa 3

Hanna Wnuk-Zarem ba

(dift.}

Fot Magda Dittmer
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80-894 Gdańsk, Targ Daewny 9111
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tel. 305 90 25. fax 305 90 24
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Dziennik Kociewski NTN

li Kongres Kociewski

Zdan iem eksperta
il Imprezy do kalendarza
STAROGARD GD. W Urzędzie Miasta opracowywany
jest kalendarz imprez, jakie w przyszłym roku będą odw mieście. Pełnomocnik prezydenta do
spraw promocji miasta i współpracy zagranicznej zbiera
wszelkie informacje i propozycje, które mogą zostać wykorzystane w kalendarzu. Chodzi zarówno o imprezy
sportowe, muzyczne, festyny, jubileusze, a nawet organizację wypoczynku. Wszelkie informacje można przesyłać do Urzędu Miasta (ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard
Gd.), do końca listopada tego roku. Wszelkie wątpliwo
ści ·wyjaśnia pełnomocnik prezydenta.
bywały się

(dżtt.)

li Zdrowe

zęby

POWIAT STAROGARDZKI. Stomatolodzy ze staro-

,_ _Fa

W starogardzkim Urzędzie Miasta dziennikarze zostali poinformowani przez samorządowców m.in. o programie li Kongresu Kociewskiego.
FotMaciejJędrzyński
Zbliżający się

II Kongres Kociewski

był

konferencji prasowej w starogardzkim
Miejskim.
O kongresie opowiadali
dziennikarzom najwięk
szych pomorskich mediów
samorządowcy z powiatu
staroe;ardzkiego, tczewskieg 41W!ieckiego.

/:_ Lhcemy poprzez kon~gres pokazać, że umiemy
pracować i pomóc sobie
w rozwiązywaniu problemów już teraz, po to, aby lepiej było w przyszłości- wyjaśniał starosta starogardzki Andrzej Grzyb. - Gdy zostanie to zauważone, może 
my wówczas liczyć na pomoc i wsparcie z zewnątrz.
- Nasi bracia, Kaszubi,
lepiej się promują i są bardziej widoczni na mapie
Polski - dodał starosta
Grzyb. - Myślę, że teraz
czas na Kociewie.

tematem

Urzędzie

Prezydent Tczewa Zenon
Odya zapowiedział, że jego
miasto jako gospodarze
pierwszego dnia kongresu,
duży nacisk położy na omówienie problematyki gospodarczej.

Pielęgnowanie

gwary
- Udało nam się utworzyć specjalną strefę ekonomiczną i dzięki temu poprawiliśmy swoją sytuację
gospodarczą - mówił prezy-

dent Tczewa. - Chętnie podzielimy się tym doświad
czeniem z pozostałymi
uczestnikami kongresu, aby
móc lepiej rozwiązywać
problemy w tej dziedzinie.
Prezydent Starogardu
Stanisław Karbowski mówił

o Kociewiu w kontekście
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
- W Unii duży nacisk kła~
dzie się na pielęgnowanie
tradycji, kultury; czy gwary
danego regionu - przypominał prezydent Karbowski. - Również przywiązuje
my do tego wagę i stąd zaproszenie na kongres wielu
zespołów ludowych. Przygotujemy też tradycyjne
potrawy kociewskie.
Podczas kongresu promowane będą nowe książ
ki. Jedną z nich jest „Mały
słownik kociewski" autorstwa Marii Pająkowskiej ·ze
Świecia. Słownik da Czytelnikowi możliwość zapoznania się z gwarą używaną
w regionie.

Szersze Kociewie
- Powiat świecki położo
ny jest w obszarze tzw. Kociewia poszerzonego

podkreślalą

Maria Pają
kowska ze Swiecia, członek
Komitetu Organizacyjnego
II Kongresu Kociewskiego.
- Granica regionu poszerzyła się głównie poprzez
używanie tej .samej gwary.
Ponadto utrwalony zostanie dorobek kongresu
w różnych wydawnictwach,
które ukażą się na początku
przyszłego roku.
W związku z kongresem
powstały także zespoły problemowe zajmujące się zagadnieniami z gospodarki,
turystyki, ochrony środowi
ska oraz edukacji 1 kultury
regionalnej. Na konferencji
przedstawiono ich składy.
Znaleźli się w nich m.in.
pełniący obowiązki prezesa
starogardzkiej Polpharmy
Stefan Lubawski, czy dyrektor Muzeum Wisły
w Tczewie Roman Klim.
(M.].)

REKLAMA

Il Kongres Kociewski odbędzie
się w dniach 24-26 listopada
br. Gospodarzem pierwszego
dnia kongresu będzie powiat
tczewski. Głównym tematem
będzie gospodarka Kociewia.
Drugiego dnia, w Świeciu,
omówione zostaną środowisko
naturalne i możliwości turystyczne Kociewia. Natomiast
trzeciego dnia, w Starogardzie,
tematem przewodnim będzie
kultura i edukacja regionalna.
Inicjatorem li Kongresu Kociewskiego jest Federacja Stowarzy
szeń i Związków „ Kociewska
Więźba", Do organizacji tego
wydarzenia włączyty się
wszystkie samorządy z Kociewia, które podpisały w tej spra

wie deklaracje. Współpraca ta
ma być także kontynuowana
po zakończeniu kongresu.

TAKICH WARUNKÓW RATALNYCH
NIE MIAŁ JESZCZE ŻADEN KLIENT

ZŁOTA

KARTA VIP

2-TYGODNIOWE

WCZASY
GRATIS!

TYLKO JEDEN RAZ NA DZIESIĘĆ LAT!!!
Tylko jeden raz i tylko dla pierwszych 30 klientów przygotowaliśmy spec_jalne URODZIN~WE
UMOWY PROMOCYJNE na ratalny zakup Matiza, Lanosa. Nuhiry. T1co i Poloneza oraz modelt do-

stawczych DAEWOO np. Poloneza komhi, Trucka, Citroena Berlingo i C-15, Luhlina oraz wersji Van.
Specjalną pul<; umów przeznaczyliśmy na Lanosa I .4 z fabryczną instalac_ją gazową. Na wszyst~ie te
modele RATY SĄ NIEOPROCENTO WANE i zaczynają się już od 163 zł micsiycznie, zaś dziykt sp~cjalnej ZLOTEJ KARCIE VII~ którą otrzymuj,! nasi urodzinowi Klienci, bydą one JESZCZE NIZSZE. Do każdej ZŁOTEJ KARTY dołączamy promocyjny hon na ubezpieczenie AC, OC, NW i wspaniały jesienny upominek
Jeżeli chcesz płacić za swój samochód ponad lO-krotnie taniej niż w banku i dysponujes1. kwotą 3% je-

go wartości, to zgłoś siy do naszego Firmowego Salonu Sprzedaży Ratalnej i bądź jednym z 30 ZLO-

TYCH KLIENTÓW, którzy razem z nami uczcz;:1 IO. urodziny firmy.
UWAGA!!! Z powodu ograniczonej liczby umów urodzinowych prosimy dokonać rezerwacji tclc_foniczncj, gdzie otrzymają Państwo numer swojej KARTY VIP.

Adres salonu sprzedaży ratalnej w Chojnicach:
DT „A. Libera", Stary Rynek 9/10
Rezerwacja telefoniczna (052) 397-34-18

~
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gardzkiego Polmedu przeprowadzają akcję zapobiegania próchnicy u 11- i 12-letnich mieszkańców Starogardu, gminy Zblewo i Czarna Woda. Spośród uczniów wybiera się tzw. grupę z wysokim ryzykiem próchnicy; do
której zalicza się te dzieci, u których stwierdzono powyżej czterech ubytków. Mali pacjenci mogą wówczas liczyć na wyleczenie wszystkich zębów. Uczestnictwo
w programie jest bezpłatne.
Podczas tej edycji starogardzki Polmed przeprowadzi
program u prawie trzech tysięcy jedenastolatków i dwunastolatków ze Starogardu, gminy Zblewo i gminy Czarna Woda. Leczenie zębów może podjąć u co trzeciego
dziecka. Dzieci ze Starogardu spotykają się ze stomatologami w swoich szkołach, o ile są tam gabinety stoma tologiczne. W przeciwnym razie, od poniedziałku do
piątku, między godz. 15 a 18, rodzice mogą przyprowadzać swoje pociechy do przychodni. Podobnie jest na
terenie obu gmin. Przychodnie Polmedu znajdują się
zarówno w Zblewie, jak i Czarnej Wodzie. Program potrwa do końca listopada.
(ditt.)

Ił

Ze

szkoły

do Sejmu

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych z posłem
Janem Kulasem w Sejmie.

Fot. Zbiory Ogniska Pracy Pozaszkolnej

STAROGARD GD. Od trzech lat młodzież ze starogardzkich szkól, dzięki inicj'atywie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie oraz posła Jana Kulasa ma
okazję zwiedzać siedzibę polskiego parlamentu. Tym razem na ul. Wiejską pojechali uczniowie starogardzkiego
Zespołu Szkól Skórzanych i Ogólnok-.ztałcących. Sejm
odwiedzali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Zespołu Szkól Zawodowych ze Star~gardu oraz Zespołu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących. W sejmowych kuluarach spotkali posłów i senatorów, przysłu
chiwali się ich dyskusjom. Posłowie nie protestowali
przed wspólnymi pamiątkowymi fotografiami. Byli na
sali obrad oraz w innych zakamarkach gmachu Sejmu.
- Szkoły zainteresowane takim wyjazdem muszą jedynie skontaktować się z nami - mówi Hanna Wnuk-Zaremba z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie. Uważam, że jest to ciekawa forma edukacji. Dla niektórych, może i jedyna okazja zwiedzenia Sejmu.
(dźtt.)

li Bieg dla wszystkich
STAROGARD GD. W niedzielę odbędzie się kolejny
,,Bieg po zdrowie". Starogardzianie bez względu na kondycję czy wiek będą mieli okazję spróbować sił podczas
wspólnej imprezy sportowej. Akcję zainicjowała komenda hufca Związku Hafrerstwa Polskiego, która !ealizuje
w ten sposób związkowy program pod nazwą „Scieżki
zdrowia" W organizację biegu dla wszystkich starogardzian zaangażował się Polski Czerwony Krzyż oraz wydziały Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.: do
spraw Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Kultury Fizycznej i Turystyki. Zainteresowani bieganiem po ścieżkach
zdrowia spotykają się tradycyjnie w sobotę o godz. 10
przy komendzie hufca ZHP w parku miejskim.
(ditt.)

Dz1ennik Kociewski NTN
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Szczepienia

Jest praca i szkolenie

Przeciw grypie

Dla elektryka i kiero r,y

powiatu starogardzkiego ubezpieczeni
w Branżowej Kasie Chorych mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.
Umowę o realizację szczepień podpisał bowiem starogardzki Polmed.
Pacjenci zainteresowani ofertą mogą udać się po
szczepionkę do przychodni Polmedu (w Starogardzie
na os. Kopernika 21, tel. 775-09-09 oraz w Zblewie
przy ul. Głównej 17, tel. 588-42-32 i w Czarnej Wodzie
przy ul. Okrężnej 10, tel. 587-86-17) w godzinach ich
pracy Należy zabrać ze sobą książeczkę RUM.
Mieszkańcy

(ditt.)
REKLAMA -

_ owiatowy Urząd Pracy
- w Starogardzie Gd. dysponuje ofertami pracy w następujących zawodach:
■ kierowca C i E (z uprawnieniami na przewóz materiałów niebezpiecznych iła
two palnych)
■ technik mechanik pojazdów samochodowych (na
stanowisko sprzedawcy do
sklepu z częściami motoryzacyjnymi)
■ elektryk
■ technik elektryk
■ inżynier lub technik elektronik
■ przedstawiciel handlowy

Stocznia

Gdańska

prowa-

dzi nabór w zawodach:

EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓW
Promocyjna
gwoździ, śrub,

monter kadłubów okręto
wych
■ spawacz kadłubów elektrycznych
■

sprzedaż
narzędzi

lin,

■ ślusarz okrętowy
■

monter
towych

rurociągów okrę

Szczegółowe

informacje
pokojach 1,
2, 3 lub pod numerem telefonu 562-23-51 wew. 22, 21, 23.

można uzyskać w

Kurs
Powiatowy
Aktualnie
Pracy w Starogardzie
Gdańskim prowadzi nabór
kandydatów na kurs suszarnik tarcicy (dotyczy osób zamieszkałych na wsi). Informacje w sprawie szkolenia
można uzyskać w pokojach
12 lub pod numerem telefonu 562-21-46 wew. 28.
Urząd

Refundacja
kosztów
Absolwentów zainteresowanych podjęciem zatrud-

nienia poza terenem pawia tu starogardzkiego informu jemy, że istnieje możliwość
refundacji kosztów dojazdu
w przypadku podjęcia zatrudnienia poza obszarem
starogardzkiego
działania
urzędu. Zainteresowanyc h
absolwentów prosimy o kontakt z pokojem numer 2 lub
pod numerem telefonu 56223-51 wew. 21.

Zostań policjantem
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd. poszukuje kandydatów do pracy w policji. Po spełnieniu
oczekiwań
wymaganych
trzeba jeszcze przejść różne
testy sprawnościowe, psychotesty oraz badanie przez
komisję lekarską. Policja nie
przewiduje na razie etatów

dla kobiet. Kandydaci powinni liczyć się, że w przypadku pozytywnego rozpa trzenia podań pracować bę
dą w innych miastach i gmi nach. Wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci ubiegający się o pracę w policji to
niekaralność, wiek do 30 lat
wzrost powyżej 175 cm, uregulowany stosunek do służ
by wojskowej, wykształcenie
średnie, w przypadku wyzawodowego
kształcenia
kandydat powinien posiadać
kategorii
jazdy
prawo
Ci mieć ukończoną dodatkową specjalizację.
mogą
Zainteresowani
dokumenty w Powiatowej Komendzie Policji
w Starogardzie, przy ul. Siz.
korskiego, pok. nr 12, w
7.30 - 15.30.

składać

IJ,)

REKLAMA--

KONTENERY MIESZKALNE, LETNISKOWE,
SKLEPOWE,· SOCJALNE, BIUROWE
WCENIE OD 13 500 rt +VAT (pow. 23 mt zpełną instalacją techniczną.}

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

! Rabat 7°A
UWAGA
od grudnia br. do marca 2001 r.

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-51-21

84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85

76-241

zlecenia indywidualnego
wykonania kształtu i pomieszczeń.

możliwość

NowaDąbrowa

tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

ogłaszaj się!

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32·60, fax 300-32-66:
~ynia. ul. StarowieJska 1716, tel. (058) 661·43-14, 620-76-40, fax 661-43-06
..

Elbląg, ul. Rybacka 35,
Słupsk, ul. Filmowa 3d,

tel. (055) 236-52-33, fax 236-52-37
tel. (059) 840-32-40, fax 842-26-80;

J

ZOf3M b./COC2 PO ,102/ćNN/K~
I ZNAuÓŹ 111 06t0~2EIV //ICH
~I/OWCA

<--PLICHTA Autoryzowan y Dealer Skody
Weiherowo, ul. Gdańska 13c
tel. 677-53-91, 677-53-92
677-53-98, 672-78-08

ZAPRASZAMY
pon. - pt. 8 - 18
sob. 8 - 15

<
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Starogard

Gdański

iv skrócie

,

li

o
Około

400 osób uczy
Punkcie Prowadzenia Zajęć Uniwersytetu Gdańskiego w starogardzkim I LO.

(M.].)

■

Powiat w sieci

Popularność Internetu spowodowała, że
w sieci można znaleźć coraz więcej stron dotyczących
regionu. Witryny poszczególnych gmin czy instytucji zawierają wiele informacji użytkowych, przydatnych nie
tylko turystom, ale i mieszkańcom. Są to na przykład adresy placówek szkolnych i służby zdrowia, urzędów. Na
stronach www można także znaleźć serwisy informacyjne, zapowiedzi imprez oraz fotografie zabytków i przyrody kociewskiej.
(M.].)

PROMOCJA.

Czapiewski, prodziekan Mirosław Szreder (obaj z Wydziału
UG) i dziekan tego wydziału Joanna Senyszyn na inauguracji roku
FotMaciejJędrzyńskl
akademickiego w Starogardzie.
Prodziekan

Mirosław

Zarządzania

a mianowicie Politechniki
Gdańskiej. Rektor PG, prof.
dr hab. Aleksander Koło
dziejczyk oraz starosta starogardzki Andrzej Grzyb
i wiceprezydent Starogardu
Eugeniusz Żak podpisali
w tej sprawie list intencyjny Zajęcią.mają być prowadzone na dwóch kie run kach: budownictwo ogólne
(50 miejsc) i inżynieria śro
dowiska (50 miejsc)
(M.].)

Główną kociewską witryną jest: www.kociewie.pl
Inne adresy Internetowe zawierające informacje z powiatu staro·
gardzkiego to: www.powiatstarogard.pl, www.czarna_woda.pl,
www.ugkaliska.kabat.com.pl, www.osiek.gda.pl, www.skarszewy.ho·
me.pl, www.starogard,ug,gov.pl, www.infocity.com.pl/osir,
www.sek.art.pl, www.sks.polpharmapakmet.openweb.pl

Stowar:zyszeme na rzecz. Utwo~
rzenia i Wspmrnnia f Hii UG
w Starogardzie
to bardzo popu·
· zarny wydział Uniwersytetu Gda11skiego. Na
przykład na studia dzienne w Sopocie o jedno miejsce ubiega
się 10·11 osób. Nic w tym dziwnego, bo ukończenie studiów na
tym wydziale daje dobre przygotowanie do pracy, Praktycznie
~ Wydział Zarządzania

moźna

po ich zakorkzeniu objąć większość stanowisk w administrClCji i ząrządzcp1i!';, P(z.edsiębiorsnv,em:

·szewscy płetwonurkowie
S,_, '

REKLAMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Bramy garażo\Ne
Bramy \Njazdo\Ne
Automatyka bram
Drz\Ni
Okna

Podwodni ratownicy na wypadek kryzysu
nia Kryzysowego ma za za danie koordynować w razie
potrzeby akcje ratownicze
prowadzone m.in. przez policję, straż pożarną i służby
medyczne.
- Zespól może przydać się
na przykład w sytuacjach,
gdy trzeba wydobyć z dna
ludzi, pojazdy czy elementy
jakichś konstrukcji, które
stanowią zagrożenie - wyj a śnia Dariusz Skalski. - Jeste-

tego typu ekipą
ratowniczą w powiecie starogardzkim. Dysponujemy
profesjonalnym sprzętem,
który jest naszą prywatną
własnością. Nie jest to tanie
przedsięwzięcie. Dla przykładu podam, że standardowe wyposażenie płetwonur
ka kosztuje około 7 tys. zł.
Na szczęście, zespól nie
musiał jeszcze uczestniczyć w akcji ratowniczej.
śmy jedyną

I

....
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~
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Zajmuje się on jednak
także innymi zadaniami,
takimi jak ekspertyzy terenów kąpielisk, czy oczyszczanie miejscowych akwenów.
Puszki i butelki po piwie, ławki, kosze na śmieci,
ręczniki to najczęściej odnajdywane przez płetwo
nurków rzeczy w kociewskich jeziorach.
(M.].)

na terenie całego kraju
•serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

ze\Nnętrzne

,; HU\11 'l.l

ze
letwonurkowie
odskarszewskiego
działu rejonowego WOPR
zasilili skład jednostek, którymi dysponuje Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w powiecie starogardzkim.
Zespół płetwonurków tworzy 5 osób, a wśród nich jest
m.in. prezes WOPR w województwie pomorskim Dariusz Skalski. Przypomnijmy, że Centrum Zarządza-

na otwarciu

cjalne otwarcie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądo
wej na terenie Szpitaia dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie. Wśród zaproszonych gości są m.in.
marszałek Sejmu Maciej Płażyński i pracownicy Ministerstwa Zdrowia. W trakcie uroczystości odbędzie się
msza św. i poświęcenie ośrodka.
ROPS powstał dla pacjentów; którzy popełnili pod wpły
wem choroby psychicznej ciężkie przestępstwa (gwałty;
zabójstwa) i na mocy decyzji sądu muszą być leczeni
oraz izolowani od społeczeństwa. Ośrodek powstał dla
pacjentów z północnej Polski i posiada specjalne zabezpieczenia przed ucieczką m.in. system alarmowy i monitoring. Ośrodek podlega bezpośrednio Ministerstwu
Zdrowia i utrzymywany jest przez ten resort. Pierwsi
pacjenci będą ulokowani w ROPS po 15 listopada.

się w

W Starostwie Powiatowym szacują, że za rok
w stolicy Kociewia uczyć
będzie się około 600 studentów. Jeszcze przed roż
poczęciem nowego roku
akademickiego musiano
zakupić m.in. 180 krzeseł,
nagłośnienie i tablice.
W Starogardzie uczyć
można się na Wydziale Zarządzania UG. Dostępne są:
3-le~;tie studia zawodowe
~nku zarządzanie
?a 1 mJ.1"dmg (1,4 tys. zł za
semestr nauki), magisterskie studia uzupełniające
(1,8 tys. zł) i studia podyplomowe - zarządzanie
w oświacie (1 tys. zł). Podyplomowe studia są bardzo
popularne. N a Wydziale Zarządzania w Sopocie już teraz przyjmowane są zapisy
na następny rok akademicki na podyplomowe zarzą
dzanie ogólne. Są plany, aby
w starogardzkim punkcie
za rok rozpocząć podyplomowe wykłady z zarządza nia ·w służbie zdrowia.
W Starogardzie, również
za rok, ma ruszyć kolejna
placówka szkoły wyższej,

Marszałek

SŁUŻBA ZDROWIA. Na 13 listopada zaplanowano ofi-

THE DOORS
83--000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 1, (Dom Rzemiosła - li piętro), Tellfax: 683-37-48, 0501-705-907

15%rabatu
~A?-®
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rok

na

stolarkę

założenia

PCV, ALU, rolety

BRAMY

1974

zewnętrzne

GARAŻOWE

i markizy

•

np. okno PCV 1,5/1,5 m RU - 499

zł

netto

doradztwo techniczne, pomiar, transport-gratis!
Tczew, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 532-02-41
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tnmspon.:it'., kthrc :-,twarz;.1 teraz no~
\,-y Sprinter.
Wyposażony w no·wocz.esny silnik
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CDl (o moc:.Kh od 102 do 156 K.i\1),
daje nicprzediJ!ne korzysd: lepsze
puyspieszenk oraz zdolność pokonj,vaniu wzniesie,'!. Dl1ękt 110\VC.J desce
rozdl!ekzct stanowi ,vzór (."rgonomi1
1 funkc.iona!no~ci.
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S.pri11tera
Przy zakupie Sprmtera otrzyrna_p:J
Pansnvo specjalny pak.iet usług scrnisu
.Furn1ruck, w postaci bezpłatnej robo-

cizny i atrakcyjnego rabatu na cz~ści
cksploarncrjne \1cn;cdcs--Bcnz.
W naszej ofordc nrnm)' r6wnicż ko~
ri3stnc warunki fimm;1,;o•wania.
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Mercedes-Benz
PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

EUROTRlJCK-DEALER I SERWIS DAI~1LERCHRYSLFR
H;ROTRUCK · SJ-Wl Straszyn k. Gdaiiska, ul Starogardzka 5
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Skórcz. Jaśniej na ulicach

W skróc ie

a

li Nowe mieszkania
odatkowych 11 lamp
ulicznych zostanie postawionych na terenie Skórcza. Koszt tej inwestycji wyniesie 50 tys. zł. Władze mia sta pieniądze na ten cel pozyskaty z Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja inwestycji
ma nastąpić jeszcze w listopadzie tego roku.
Przypomnijmy, że miasto
zmodernizowało całe uliczne

Drugi blok ma powstać
w tym roku do użytku.

tuż

na nowe - energooszczędne oraz zainstalowano dodatkowych 20 lamp.
Stare lampy rtęciowe wraz
z oprawami zostały zastąpio
ne nowymi sodowymi. Ponadto na ulicy Zielonej zbudowano nową linię energetyczną, która zasila nowo postawione lampy.
oświetlenie

(raka)

,

'
burmistrz Skorcz
- Nowe lampy uliczne zostaną postawione na ulicy
Gniewskiej oraz na odcinku drogi od skrzyżowa
Fot R I<oseckt
nia przy cmentarzu wojennym do wjazdu na Osiedle Leśne. Są to najgorzej oświetlone ulice i dlatego ustawienie tam
lamp poprawi widoczność. Tu inwestycja w zasadzie rozwiąże problem oświetlenia ulic w Skórczu. W przyszłości będziemy jedynie
dokładać pojedyncze lampy w miejscach, gdzie będzie to potrzebne

obok budynku oddanego
Fot. Rafał Kosecki

SKÓRCZ. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Skórczu zamierza w przyszłym roku zbudować dom
wielorodzinny przy ul. Wojska Polskiego. Ma się znajdować w nim 27 mieszkań o wysokim standardzie. Będą
one mieć wielkość od 27 do 67 mkw.
- Projekt nowego budynku mieszkalnego powstanie do
grudnia tego roku - mówi Alojzy Kosecki, burmistrz
Skórcza. - Wówczas odbędzie się procedura przetargowa na wykonawstwo inwestycji. Dalej wszystko zależeć
będzie od tego, czy i kiedy TBS uzyska kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Władze miasta oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego planują, że nowe mieszkania powstaną do
końca 2001 roku. Nowy budynek będzie usytuowany
obok bloku mieszkalnego, który powstał w tym roku
także przy ul. Wojska Polskiego. Drugi blok będzie korzystał ze wspólnej kotłowni olejowej usytuowanej
w pierwszym budynku.
- Według naszych szacunków te kolejne 27 mieszkań,
jakie wybuduje TBS powinny zaspokoić popyt na tego
typu mieszkania - dodał burmistrz Alojzy Kosecki.
Kredyt zaciągnięty na budowę nowych mieszkań będzie
spłacany przez mieszkańców bloku w czynszu.
(rako)

■

Oczyszczalnia za dwa lata

GMINA OSIEK. W przyszłym roku władze gminy Osiek
chcą rozpocząć budowę oczyszczalni ścieków tuż za
Osiekiem. Będzie to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. W ciągu doby będzie mogła oczyścić 600
m sześc. ścieków. Równolegle do budowy oczyszczalni
ma być prowadzona budowa kanalizacji ściekowej.
- Obecnie zakończyliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji oraz wyłoniliśmy wykonawcę - mówi Janusz
Kaczyński, wójt gminy Osiek. - Oczyszczalnia powsta nie na terenie 3 ha tuż obok składowiska odpadów komunalnych.
Według władz gminy w Osieku, oczyszczalnia będzie
obsługiwała całą gminę. Jednak kanalizacja będzie zbudowana tylko na terenie Osieka.
- Będzie zbudowana jedna przepompownia między
Osiekiem a Wycinkami - mówi Janusz Kaczyński. W przyszłości będzie można rozbudować kanalizację
w Wycinkach i połączyć z Osiekiem.
Oczys~czalnia ma powstać w 2002 roku. Będzie finasowana głównie z preferencyjnego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska oraz innych ftmduszy pozagminnych.

(rako)

IJ Roboty

również zimą

samorząd gminy
Skórcz chce wybudować kotłownię olejową przy budowanym gimnazjum w Pączewie. Pozwoli to na realizowanie budowy także w okresie zbliżającej się zimy
- W tym roku uzyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji Na rodowej 150 tys. zł na budowę szkoty w Pączewie - mówi Erwin Makila, wójt gminy Skórcz. - Dlatego też możemy przyspieszyć budowę niektórych elementów

PĄCZEWO.

Jeszcze w tym roku

szkoły.

Obecnie doprowadzana do budynku szkolnego jest linia
wysokiego napięcia, która ma zasilać w prąd szkołę. Jest
to w tej chwili najważniejsza inwestycja w gminie
Skórcz.
Gimnazjum w Pączewie ma być oddane do użytku we
wrześniu 2001 roku. Będą do niego uczęszczać gimnazjaliści z terenu gminy Skórcz.
(rako)
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Pasje
Ił Wiersze
do szuflady

Jubileusz pracy zawodowej w turystyce

Gdański.

■

o

Kazimierz Paszkowski jest
Starogardu.
Swoje życie poświęcił pomaganiu innym oraz ciężkiej pracy zawodowej. Jego ucieczką
od szarej rzeczywistości jest
pisanie wierszy i malowanie.
- Moje życie nie jest usłane
różami, dlatego tworzenie
wierszy daje mi mnóstwo radości - mówi Kazimierz Paszkowski. - Niestety cieszą one
ucho jedynie moich krewnych,
a potem wędrują do szuflady.
Wiersze naszego rozmówcy
mają przeważnie tematykę religijną, podobnie jak wykonywane przez niego obrazki.

mieszkańcem

- Kiedy rozpoczynałam swoją pracę w turystyce
wszystko wyglądało zupełnie inaczej - mówi Maria Mach. - Tylko nieliczni ludzie mogli sobie pozwolić na wyjazdy zagraniczne. Biura wyposażo
ne były w maszynę do pisania, powielacz spirytusowy, telefon i coś do pisania, a oferta biura, to
była szara kartka papieru powielona parę razy.
Maria Mach obchodziła
w tym roku 25-lecie swojej
pracy w turystyce. Jak
twierdzi, praca ta i wieloletni kontakt z ludźmi nauczyły ją przede wszystkim
tolerancji, cierpliwości, rozwagi w podejmowaniu decyzji a także umiejętności
trudnych
pJ.~twiania
sr.- -- ·zgodnością i uśmie
chem na ustach.
- Z sentymentem wspominam dawne czasy; które
bardzo różnią się od obecnych - mówi Maria Mach. Teraz w jednej chwili mogę
połączyć się z całym świa tern, mam do dyspozycji
komputery; Internet i telefony komórkowe. Jednak
jedno w tym zawodzie nie
zmieniło się. Praca ta nadal
wymaga dużej odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale przede wszystkim
za innych.
Podróże kształcą
Jak twierdzi nasza rozmówczyni, to właśnie klient
oraz jego wymagania i sa t''{/i.,\kcja są w jej pracy naj:- niejsze.
• - Ktoś kiedyś powiedział,
że uczciwość i uprzejmość

to waluta, która bogaci nie
tego co ją otrzymuje, lecz
tego co ją rozdaje - mówi
Maria Mach. - Dlatego motto to zawsze towarzyszyło
mi w pracy.
Jednak praca w turystyce
ma również swoje mankamenty. Wymaga bowiem
w okresie wakacji pełnego
zaangażowania w pracę
i podporządkowania życia
osobistego wymogom firmy. Dlatego nasza rozmówczyni zawsze zazdrościła
korzystającym
ludziom,
z usług jej biura, że mogą
planować swój urlop w czasie wakacji.
Pani Maria swój zawód
traktuje jednak nie tylko
jako pracę, lecz również jako hobby.
- Podczas każdego mojego urlopu zawsze dużo podróżuję - mówi M. Mach. Podróże to nie tylko atrakcyjny sposób spędzania
wolnego czasu, wzbogacają
bowiem również osobowość. Pozwalają na kontakt
z naturą i dają możliwość
pięknych
poznawania
miejsc i ciekawych ludzi.
rozmówczyni,
Na sza
oprócz podróżowania, ma

Pocztowe
znaczki

"iii::.··

Maria Mach już ćwierć wieku pracuje w turystyce. Nawet w biurze ma dużo kwiatów i bardzo lubi je pielęgnować.

Fot Anna Wysocka

jeszcze inne pasje. Należą
do nich pielęgnacja kwiatów oraz dwie ukochane
wnuczki, które w wolnych
chwilach, jak każda babcia,
uwielbia rozpieszczać.

Suksesy
duże i małe
Pani Maria osiągnęła
w życiu sukces, lecz jak
twierdzi złożyło się na niego wiele rzeczy.
- Sukces to moim zdaniem takie rzeczy jak wykształcenia, osiągnięcia za -

wodowe, szacunek ludzi
i satysfakcja z tego, co się
robi - mówi M. Mach. - Ale
nie tylko. Dla mnie sukcesem jest również wyhodowanie pięknego kwiatka
czy otrzymanie wierszyka
od pracowników. Najważ
niejszą rzeczą w moim ży
ciu jest jednak więź rodzinna i dom wypełniony osobami, które kocham.
Sama bowiem miała
spokojny i ciepły dom, za co
bardzo wdzięczna jest swoim rodzicom.

■ złota nagroda w konkursie

Business Woman 2000 powiatu
starogardzkiego
■ członkini

Pomorskiego OdPolskiego Stowarzyszenia
Właścicielek Firm

działu

- Matka zaszczepiła mi
ducha i wiarę w ludzi - mówi pani Maria. Natomiast ojciec przekazał
mi łatwość nawiązywania
kontaktów i nauczył konsekwencji w działaniu.
pogodę

(aw)

Michał Małecki jest studentem Wyższej Szkoły Zarządza
nia i Marketingu w Gdańsku.
Jego pasją jest jednak filatelistyka. - Pamiętam jak to
wszystko się zaczęło - wspomina Michał. - Mój wujek,
którego zawsze pasjonowały
znaczki, podarował mi klaser
z jednym znaczkiem i kazał go
zapełnić. Byłem wtedy małym
chłopcem, ale pamiętam, jak
bardzo zależało mi, żeby klaser był pełen.
Dzisiaj Michał ma już piętna
ście zapełnionych klaserów
i jest w trakcie zapełniania
szesnastego. Jak twierdzi, filatelistyka to dosyć kosztowne
hobby, dlatego nieraz zdarzało
się, że na jeden znaczek przeznaczał całe swoje kieszonkowe. - Dużo znaczków dostałem
od mamy - mówi M. Małecki. Co prawda, nie podziela ona
mojej pasji, ale bardzo mnie
wspiera w tym, co robię.

(aw)

REKLAMA

HURTOWNIA OBUWIA

Prenumerata

Specjalna promocja
prenumera ty codzienne j

~·
lłl\~nn\'i(

Bałt~tkit

.............

dokażdej

prenume raty
skrzynka
gratis!

Gwarancja do 15 lat
wycena i doradztwo techniczne
Arkusze docinamy na wymiar
Zapewniamy transport I wykonawstwo,
orynnowanJe, obróbki, okna I folie dachowe
Autoryzowany przedstawiciel producenta
Bezpłatna

„J RO"

PROMOCJA
Blachodachówki Trapezy
Od

17 zł/m2

82-200 Malbork, ul. 500-Lecia 96
tel./fax (055) 272 37 39

Pruszcz Gd .. ul. Kościuszki 1
TeL/fax (058) 77-33-551, Tel. (058) 77-33-552, 0501-441-191
Pon.-pt. 8-18; sob. 9-13

N 2623/A/1098

HOTEL GREGOR

206% WYPOSAŻENIA
LAKIER METALJZOWANY t ABS W

organizuje

WESELA

PROMOCJ ł

Imprezy OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE
Dla

WYKUP PRENUMERATę I ZAMÓW SKRZYNKij

Il

.,,••· J

•·i:JJ,J

0

1

nowożeńców

apartament grat!s,
83-032 Pszczółki, ul. Tczewska 1A
tel. (058) 682-95-99

.ł!AMOWłEłłlE NA SKRZVNl'.Ę

~
I

,\-,, -~··..

···~1•7' ,, ~ ·' ..... .ł.,.

l<

R-13879/A/181

ogłaszaj się I

-

B:l;żl'.. Bezpłatna lnfoDnla O800 1S 00 28
A-14672/815

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CI ESZVĆ.

PEUGEOT

'
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Wstrząsająco

niskie ceny!

Corsa

4500

zł

taniej!

Kole jny szok dla kon kure ncji
I

Ceny Astry, Corsy i Vectry jeszcze nigdy nie były tak niskie. Astra jest dostępna ze zniżką
w wysokości 3600 zł! Kupując Corsę zapłacisz aż o 4500 zł mniej! Zamiast zniżek możesz
nadal wybrać atrakcyjny Program Finansowania bez Oprocento wania. Astrę kupisz już za
80% ceny, a Corsę zaledwie za 70%! Resztę zapłacisz dopiero za rok. Bez odsetek!
Jeśli marzysz o większym samochodzie, nadarza się świetna okazja: rabat na Vectrę
wynosi 6000 zł*. Więcej informacji uzyskasz od najbliższego dealera firmy Opel. Także
teraz możesz pominąć wizytę u konkurenq i, jest przypuszczał nie znów w szoku.

Astra

3600

zł

mniej!

* Rabat dotyczy ograniczonej liczby vVVbranych samochoc!ów.

Odejewski

Serwis Haller

Winiarczyk

Ventus

77-300 Człuchów
Trasa 22
tel. 059 834 51 35
834 5136

80-299 Gdańsk
Obwodnica Trójmiejska
tel. 058 5525 525
www.opelhaller.com.pl

76-200 Słupsk
ul. Gdańska 18
tel. 059 8422 880
8428 826

83-110 Tczew
30 Stycznia 40
tel. 058 532 08 00
532 08 01

Baxima

Konocar

Motor Centrum

82-300 Elbląg
ul. Rawska 2-4
tel. 055 235 25 88
2328028

80-314 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 303
tel. 058 552 34 06
554 83 33 do 36
II/o Brzeźno
tel. 058 342 76 40

80-717 Gdańsk
ul. Miałki Szlak 4/8
tel. 058 321 88 10
32188 00

OPEL BANK S.A.

6000

Vectra

zł

p
WWW.O PEL CCJM PL

rabatu*

eS-350/S/1063

NTN Kociev.1e

li 997

li 998

999

li O 800 1500 39
bez zobowiązań szkodliwych
nałogów, z poczuciem humoru. pozna dziewczynę wrażliwą
i uczciwą, w wieku 29-28 lat,
mile widziane foto.
sygn. 1276
I

APTEKA
Fharmacon, Mickiewicza 10: teł. 587
85-00 pon.-pt 9.30-16
POLIOA·KOMISARIAT, ul. Mickiewicza
10, tel. 587-89-97 PR2YCHODNIA RE·
JONOWO·SPEOAUSTYCZNA Okręzna
10, teL 587-86-17
.
STRAż • OSP, Mickiewicza 1, tel. 58789-98
.
URZĄD MIASTA, Mickiewicza 7, teł.
587-89-50 pon.•pt. 730-15 ''
MUZEA - Stala Wystawa Borów Tucholskich i Doliny Rzeki Wdy, Starogardzka
5, teL 587-89-00 wt.· niedz. 9-15
INF. PKP· stacja kolejowa, Dworcowa
14, tel. 587-83-68

APTEKA (dyżur całodobowy) STARO·
GARD GO. 11-17.02 dy:h1r pełni ap1ek.:l
Pod Orłem, Rynek, tel. 562-22 -60.
POLICJA - komisariat, Dworcowa 21,
588-'~
STR>-..._,?, Kosderska 4, tel. 588-2398
PRZYCHODNIA REJONOWA, Dworcowa
11,588-25-00
URZĄD MIASTA I GMINY,
pł. Hallera 18, teL 588-22-01 pon. pi
8-15.30
INF. PKP - stacja koleJowa, Dworcowa
10, tel. 588-24-17

APTEKA (dyżur całodobowy) Panaceum, uł. Główna 15, tel. 582-46-00
POLICJA • komisariat, ul. Nowy Swiat
2, tel. 582-42-97
STRAż · OSP, ul. Hallera 16, tel. 582
43-88
PRZVCHODNIA REJONOWA,
ul. Główna 28, tel. 582-42-99
URZĄD MIASTA, ul. Główna 40, tel.
582-47-54 pon. pt. 8-15.30
URZĄD GMINY w Skórczu, uł. Główna 40,
tel. 582-46-45

A, ; cKA (~yżur całodobowy)
Dyżur całodobowy pełni

apteka Kociewska
oa al. Wojska Polskiego 25, tel. 562-23-73.
POGOTOWIA, Pogotowie Ciepłownicze,
ul. Pomorska 26, tel. 562-24-86, Pogoto·
wie Energetyczne, ul. Pelplińska 24, tel.
991, 562-23 52, Pogotowie Policji, ul. Sikorskiego 20, tel. 997, Pogotowie Ratun·
kowe, ul. $ciegiennego 11, tel. 562-2033, Pogotowie Wodociągowo• Kanalizacyjne, ul. Lubichowska 128, tel. 562-8191.
KOMENDA POWIATOWA POLICJI, ul. Sikorskiego 20, tel. 562-40-21
POWIATOWA STRA2 P02ARNA. ul. Lubichowska 1, tel. 562-30-11
PRZYCHODNIA REJONOWA, ul. Hallera
21, teł. S62-34-16
SZPITALE, Szpital św. Jana. ul. Ściegien
nego 13, tel. 562- 30-31, Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, ul. Skarszewska 7, tel. 562-34-21, odwiedziny
codziennie 14-16
URZ~DY. Urząd Miasta, ul. Gdańska 6,
tel. 562-21-35, pon.-pt. 8-16, Urząd Gm,.
ny, ul. Sikorskiego 9, tel. 562-50-67,
pon.-pt. 7.30-16, Powiatowy Urząd Prac-;, ul. Kanałowa 3, tel. 562-21·46, pon.
pt. 8-15, Starostwo Powiatowe, uL
Gdańska 6, tel. 562-20-45, pon. pt. 8-16,
Urząd Skarbowy, ul. Lubichowska 4,
562-56-71, pon.-ptl-17, sob. 8-14,
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1, tel,
562-27~99, pon.-pt. 8-15, sob. 9-14.
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.,
ul. Gdańska 6. tel. 562 20-45, pon pt.
wgodz. 730 15.30. ·
KULTURA I SPORT, Starogardzkie Cen·
trum Kultury, al. Jana Pawła li 3, tel. 562
29-45, pon.-pt. 9-20, Spółdzielczy Dom
Kultury, ul. Reymonta 1, tel. 562-87-32,
Pon. -pt. 9-19, Ośrodek Sportu I Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
tel. 562- 21-20, pon.-pt 8-16. Muzeum
Ziemi Kociewskiej, ul. Rynek 1, tel. 562. 36-47, pon.-pt 9-17, sob., nieclz. 10-15
INF. PKP 532-37-83 w godz.820
532-37-82 w godz. 20-8
INF. PKS 562· 36-63

I

OC

562-17-28
· OŚRODEK ZDROWIA, ul. Gdańska 11, teł.
562-17-24

·APTEKA.POD BOREM', ul. Nowowiejska
56, tel. 588-92-44
.; GMINNY OŚRODEK KULTURY, ut. Długa
18, tel. 588-92-63
:• 0~R0DEK ZDROWIA, ul. Nowowiejska 5,
tel. 588-91-32
'~ PKP STAGA KOLEJOWA, ul. Oworcqwa 3,
teł. 588-92-33
' ' URZĄD POcrTOWY, ul. Malinowa 2, tel
'588·91-49
.. . ,, .

• OCHOTNICZA Sl'RAŻ POżARNA, ul. No
wowiejska 2b, tel. 588-92-57

· URZĄD GMINY, ul. N.iwowiejska 2, tel
,588-92-04

TELEFON ZAUFANIA 561-23-45

.

Film „Zakazany owoc" wyświetlany jest w starogardzkim kinie Sokół o godz. 15.45.
FotMaterialypromocyjne
. starogardzkim kinie
Sokół w piątek wyświe
tlany będzie film pt „Zakaza ny owoc" Bohaterowie filmu
to młodzi kapłani, weseli i niepozbawieni słabostek męż
czyźni. Katolicki ksiądz, ojciec
Brian (Edward Norton) i rabin
Jake (Ban Stiller) są najbliż
szymi przyjaciółmi od czasów
dzieciństwa.
Teraz
chcą
wspólnie założyć chrześcijań
sko - żydowski dom kultury,
którego bywalcy będą śpiewać
i tańczyć przy sprzęcie kara oke. W najmniej odpowiednim
momencie pojawia się Anna.
Zajęta bizneswomen wprowadza w życie uczuciowe dwóch
duchownych spore zamiesza nie. Wkrótce Anna i Jake zostają kochankami i utrzymują
to w tajemnicy przed Bria nem. Jake utrzymuje również
swój związek z Anną (nie-Ży-

Piątek,

dówką) w tajemnicy przed
swoimi bliskimi, którzy pra gną, by ten wziął ślub z porządną żydowską dziewczyną.

Przyjaźń Briana i Jake zostaje
wystawiona na próbę, kiedy za
sprawą
nieporozumienia
Brian dochodzi do wniosku, że
Anna jest w nim zakochana.

Bilety w cenie 9 zł (ulgowy)
i 11 zł (normalny) do nabycia
w kasie kina Sokół przed se-

ansem.

(Bart)

Da Czytelników';; Dziennika
Bałtyckiego", którzy przyjdą dz,
siaj z gazetą w godz. od 1Odo
14 do naszej redakcji w Starogardzie Gd. przy ulicy Basztowej
3 czeka jedno podwójne zaproszenie na film pod tytutem ;,Zakazany owoc" Seans dzisiaj
·O godz.1S.45,

3.11.2000 r.

Wystawa
17.00. Otwarcie wystawa grafiki i malarstwa XIX i XX wieku
ze zbiorów Muzeum Prus Zachodnich odbędzie w Muzeum
Ziemi Kociewskiej na Rynku w ratuszu.

Sobota, 4.11.2000 r.
Koncert
18.00. W sali widowiskowej SCK odbędzie się koncert w ramach cyklu Muzyka Jesienią pod patronatem prezydenta miasta Starogardu Gd. Tego wieczoru wystąpi grupa bluesowa
THE BLOOZZ. Wstęp na koncert kosztuje 5 zł.

APTEKA .ASPIRYNKA•, ul. Mickiewicza i,
tel. 588-52-20
.• BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zblewska, t ,1
'588-53·45
GMINNY 0ŚRODK KULTURY, ul. Oworco•
wa 22, teł. 588-52-02 ,
•. 0~RODEK ZDROWIA, Dworcowa 22, teł.
588-52-13
. URZĄD POCZTOWY, ul. Zblewska 32, teł.
;5s8-53-18 · · · ·
l<OMISARIAT POUQł, ul. Prusa 7, teł.
588-52-80
URZĄD GMINY, ul. Zblewska 8, teł. 58852 21

APTEKA. NA ROZDROżu•, ut. Dworcowa, tel. 588-14-82 ·
• OSRODEK ZDROWIA, ul. Dworcowa 6, te
588-14-66
URZĄD POCZTOWY, ul. Kościuszki 38, tel.
588-14-90
POUUA, KOMISARIAT, pl. Tysiąclecia l
tel. 588-14-77
STR.Aż POżARNA, tel. 581H4-32
URZĄD GMINY, pl. 1000-Lecia 1, teL 588·

14·68

BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wyzwolenia
9, teL 582-10-00
. . • GMINNY O~R0OEK POMOCY SPOŁEa·
NEJ, ul. Wyzwolenia 23, tel. 582-12-23
• OśRODEK ZDROWIA, ul, Wyzwolenia 23,
tel. 582-12-15

· URZĄD POCZJOWY, ut. Partyzantów Ko
ciewskich 67, teł. 582·12-18
• POLICJA, KOMISARIAT, uł. Wyzwolenia 2,
tel. 582-12·29 '; ··
,,_ STRA! POŻARNA, tel. 582·12'88
· URZĄD GMINY, ut. Kwiatowa 30, tel. 582·

płatny.

(aw)
Kino / miejscowość

Tytuł

· Produkcja / wiek

Godzina

3-5.11.2000 r.
Sokół

al. Jana Pawia li 1
tel. 562·21-03

Prymas
Zakazany owoc
X Men

poi. (15 lat)
USA (15 lat)
'USA (15 lat)

14
15.45
18, 20

Jestem 39-letnim rozwodni·
kiem z poczuciem humoru.
Mam córkę. Nie piję, słucham
dobrej muzyki. Jestem nie·
śmiałym romantykiem. Szukam
partnerki na resztę życia (może
być z dzieckiem), dla której lia.y się umiwość i wierność
Najlepiej do 40 lat. sygn. 1257
Panna, 37 lat średniego WllO·
stu, z wyksztatceniem średnim,
pogodna, bez zobowiązań, pozna miłego i odpowiedzialnego pana, najchętniej kawalera.
sygn. 1258
Wolny, 40/178, palący, niepidomator, miłośnik ogrodnictwa, pozna panią do lat 40,
chętnie z dzieckiem, mającą
domek z ogródkiem, niezależ

jący,

o wspólnym życiu. Foto mile
widziane. Okolice Trójmiasta.
sygn. 1259
Skromna, niekonfliktowa, domatorka, z mieszkaniem. Cenię ua.ciwość i sza.erość
Mam 58 lat, 164 cm wzrostu,
niewielką nadwagę. Dobrze by
b0o, aby pan miał samochód,
gdyż lubię wypady na łono na·
tury. Pan nie musi być koniecznie szczupły, byle miał dobre
serce, nie miał nałogu alkoholowego, był odpowiedzialny
i z poa.uciem humoru.
sygn. 1260
Nie szukaj szuęścia za horyzontem, ono Jest całkiem blisko. Miłość krąży w pobliżu,
wpuść ją do swego serca. Na·
pisz do mnie, a sylwester milenijny spędzimy razem. Mam
27 lat i wielki apetyt na Ciebie. Jeśli masz 16-35 lat· pisz.
sygn. 1261
Jestem wesołym 26-latkiem,
mam na imię Krzysiek. Uprawiam kulturystykę, poznam
panią w wieku 21-27 lat, ceniącą uczciwość i szczerość.
Pochodzę z Elbląga.
sygn. 1262
Jestem sympatyanym 26-letnim kawalerem, ze średnim
wykształceniem, niezależnym

finansowo. Mam 180 cm
wzrostu, blond wł.osy, niebieskie oa.y, bez nałogów. Poznam kobietę, która marzy
o założeniu katolickiej rodziny.
Mile widziane zdjęcie, numer
telefonu przyspieszy kontakt.
sygn. 1263

12-81

Wystawa
Wystawę prac Magdaleny Abakanowicz, Romana Opałki
i Edwarda Dwurnika można oglądać dzisiaj od godz. 14 do 18
w Galerii „.A' w Starogardzkim Centrum Kultury. Wstęp bez-

Jesteś samotny, chcesz poznać przyjaciela, skorzystaj
z naszej propozycji i zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników przyjmujemy wyłąanie z zamieszaonym kuponem. ANONSE ZE ZDJĘCIEM BĘDĄ PUBLIKOWANE
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI (do zdjęcia prosimy dołąayć
pisemną zgodę na publikację fotografii w gazecie oraz
kserokopię dowodu osobistego · strona ze zdjęciem).

ną, poważnie myślącą

Niedziela, 5.11.2000 r.
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!

• GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI. uL Gdańska 15, teł. 562-17-1ó
· URZĄD GMINNY, ut. Gdańska 12, teł.
562-17-66 ,'
: • SZKOłA PODSTAWOWA, ul. Gdanska 81,
tel. 562-17-22
• URZĄD PO(ZTO~, ul. Gdańska 24, tel

·APTEKA.ZOR.OWIE". ul. Sportowa 6, tel.
561-94-44
· BłBLIOTEKA PUBUaNA, ut. Kosznickiego
1, tel. 561-91-83 ..

· GMINNY OśRODK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI, ul. Sportowa 7, tel. 561-90·
97
- PKP STACJA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 1
teL 561-90-81
· URZĄD POCZTOWY, ul. Dworcowa 14, tel.
561·90·50
- POLICJA, KOMISARIAT, ul. Dworcowa 10,
tel. 561-91·07
- URZĄD GMINY, uł. Dworcowa 1Otel. 561
90-33

Jestem kawalerem, mam 32
lata, jestem bez zobowiązań.
Bardzo lubię sport i dobrą muzykę. Mam 173 cm wzrostu,
jestem bardzo spokojny, lubię
dzieci. Bardzo bym się cieszył,
aby napisała do mnie panna,
może być z dzieckiem, lub rozwiedziona w wieku 32-40 lat.
Obecnie przebyv..,am w ZK na
drobne wykroczenie. Jacek.
sygn. 1264
Czterdziestokilkuletni kawaler,
spokojny, zrównoważony, romantyczny, wyższe wykształce
nie, stała praca, wł.asne mieszkanie. Poznam panią myslącą
o trwałym związku. Foto mile
widziane.
sygn. 1265

6-9.11..2000 r.

Prymas
X Men

poi. (15 lat)
USA (15 lat)

16
18, 20

1@111■ I llrllll/llJliiln~
Kino
weekendowe

Tygrys i przyjaciele · USA (bo)

13.30

ul Główna 42 a
tel. 588-43- 77

Prymas
Gruby i chudszy

15
18

4-5.11.2000 r.
poi. (15 lat)
USA (15 lat)

- APTEKA .POD UPAMI•, ul. Główna 3·
tel. 588-42-42
- GMINNY O~RODK KULTURY, ul. Główn
40a , tel, 588-43-77
· OŚRODEK ZDROWIA, ul. Główna 17, 1el
588-42-25
· PKP STAQA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 1,
tel. 588-42-19
· URZĄD POCilOWY, ul. Kosoerska 40, t
588-42-31

Panna pozna kawalera, który
chciałby budować rodzinę na
wzór św. Rodziny, inteligent-

nego, doceniającego wartości
rodzinne, w wieku 54-60 lat,
z wykształceniem średnim, bez
nałogów, na dobre i na złe.

sygn. 1266
21-letnia studentka pozna
swoją .drugą połowę•. Jeśli
masz 20-25 lat, jesteś miły,
wierny i wrażliwy, marzysz
o stałym związku oraz chciał
byś odmienić swoje życie przez
miłość, to masz duże szanse
żeby Twoje marzenia się ziściły.

Proszę

lefonu.

o fotografię i numer tesygn. 1267

Jurek, 170n3, beznałogów,
o łagodnym usposobieniu, wyrozumiały, z poczuciem humoru, pozna panią o miłej aparycji, łagodnym usposobieniu,
pogodną, do lat 30, która potrafi rozpalić męskie serce. Jeżeli czujesz się na siłach podjąć to wyzwanie, napisz.
sygn. 1268
Jestem 24-letnim chłopakiem
spod znaku Bliźniąt. Prowadzę
ciekawy tryb życia. Uwielbiam
poznawać nowych ludzi; wiek
i płeć nie ma znaczenia. Uwielbiam korespondować, podróżować, potrafię też gotować,
a nawet projektować ... Jeżeli
masz ochotę mnie bliżej poznać,

wystarczy że odpiszesz.
sygn. 1269

Wrażliwego, wartościowego,
bez nałogów i zobowiązań,

zwykształceniem

Mam na imię Karol, lat 25,
obecnie przebywam w ZK
Czarne. Nawiążę korespondencję z panią, która otworzy
swe serce lub poda pomocną
dłoń, nada życiu memu sens.
sygn. 1277
Atrakcyjny, lat 53, o młodym
bez nałogów, bez
zobowiązań. Jestem inteligentny, tolerancyjny, spokojny,
uczuciowy. Cenię uczciwość,

wyglądzie,

szczerość, wyrozumiałość.
Własny

dom, prawo jazdy, domator. Wykszt. średnie plus st.
teologii. Poznam panią o podobnych cechach charakteru,
wiek i wykszt nieistotne. sygn.

1278
Jestem uczciwą, spokojną panną spod znaku Strzelca, pracującą, z wykształceniem wyż
szym (26 lat, 174 cm wzrostu).
Szukam kawalera do lat 35,
o spokojnym charakterze, bez
nałogów. Panowie rozwiedzeni
i z zakładu karnego wykluczeni. Nr tel. mile widziany. Panna z woj. pomorskiego. sygn.
1279
Samotna, szaera, uczciwa, raaej domatorka, lubiąca przyrodę, przed 60 ., średniego
wzrostu i tuszy, zwłasnym
„ M", chciałaby spędzić resztę
życia we dwoje w szacunku,
miłości i przyjaźni. Nie szukam
przygód, tylko pana w wieku
· 59-65 lat, który traktuje życie
poważnie, ceni dom i stały
związek.
sygn. 1280

najchętniej

wyższym,

w wieku 40-kilku
i więcej lat pana, pozna szczupła, chyba miła, niezależna,
bez zobowiązań, wolna, chyba
jeszcze młoda średniolatka.
sygn. 1270
26-letni kawaler bez zobowią
zań pozna samotną dziewczynę w wieku 22-30 lat, pragną
cą dzielić się swoimi smutkami
i radościami. Cenię szczerość,
miłość i zaufanie. Kocham
dzieci i przyrodę. Obecnie
przebyv..,am w ZK, ale za 4
miesiące to się skończy. Mam
własne „M" Tomek z Pomorskiego.
sygn. 1271
Jeśli jesteś samotny I mieszkasz na wsi, to napisz do bardzo samotnej 23-letniej blondynki, która ceni w drugiej
osobie prawdomówność i lojalność. Panowie z nałogiem
i z ZK wykluczeni. Wiek 23-28
lat. Foto mile widziane. Woj.
pomorskie.
sygn. 1272

36/166/64. Jestem kawalerem,
uaciwym, wiernym i opiekuń
czym. Mam wykształcenie zawodowe. Poznam panią lub
matkę w wieku 26-38 lat, która zechciałaby zostać moją
najukochańszą żoną. Chętnie
zmienię

miejsce zamieszkania.
Stan cywilny obojętny. Pani
rozwiedziona mile widziana.
sygn. 1273
Drobna, optymistyana 41-latka pozna zmotoryzowanego
pana z Trójmiasta, lubiącego
podróże, pragnącego jeszcze
coś od życia.
sygn. 1274
Mam 40 lat i dwoje dzieci.
Rozwiedziona z orzeczeniem
winy męża. Poznam pana
w stosownym wieku, wartościowego i wrażliwego, bez
nałogu alkoholowego. Panowie z ZK wykluczeni. Maria.
sygn. 1275
Młody, przystojny i W)'SOki
(183), 25-letni kawaler o pogodnym usposobieniu i pozytyv..,nie nastawiony do życia,

42-letnia szatynka, pracująca,

ze średnim wykształceniem,
pozna pana najchętniej z oko-.
lic Słupska lub Lęborka.
sygn. 1281
Samotna, niekonfliktowa domatorka. Mam 59 lat. Wysoka, 169 cm, 55 kg. Jestem zadbana. Bardzo cenię dom.
Mam mieszkanie, ale nie po- _
siadam telefonu. Poznam pana
wysokiego, do lat 65. ZK wykluczone. Niezależnego finansowo.
sygn. 1282
Jestem bardzo samotnym 46letnim kawalerem. Mam 173
cm wzrostu. Posiadam wł.asne
mieszkanie, wyższe wykształ
cenie i stałą pracę. Jestem
wrażliwy, uczuciowy, romantyczny. Posiadam dużo ciepła
i serdeczności. Pragnę poznać
panią nieszukającą przygód
lecz partnera na dobre i złe.
Foto mile widziane.
sygn. 1283

Miody, przystojny, bez nało
gów, 31 lat, 186 cm wzrostu,
z własnym „ M", spokojny,
ustatkowany. o sportowej budowie ciała, pozna panią
wdowolnym wieku patrzącą
realnie na świat i nieszukającą
przelotnej znajomości. Koniecznie foto.
sygn. 1284
Mam 48 lat rozwiedziony,
szczery, uczciwy, pracowity,
poszukuję kobiety, która czu1e
się tak samo samotna jak ja.
Pani z gospodarstwa lub z gospodarstwem mile widziana,
choć nie jest to warunkiem.
Pani może mieć dziecko. Foto
mile widziane. Odpiszę na każ
dy list.
sygn. 1285
Mam 20 lat 175 cm wzrostu,
jestem niebieskooką szatynką
spod znaku Raka. Poznam
chłopaka w wieku 20-25 lat,
szczerego, uczciwego, tolerancyjnego, wiernego przyjaciela
na dobre i złe, nieszukającego
przelotnych przygód, którego
mam zamiar zap:osić na studniówkę. Foto mile widziane.
sygn. 1286

Jeżeli chcesz nawiązał kontakt z wybraną osobą, napisz do niej, oznacz list numerem
jej sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz znaczek i wyślij do nas (Serca dwa, .Dziennik Bałtycki', Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdarisk).

NTNKociewie

Gdzie powitać trzecie

W skrócie
■ Nad grobami

tysiąclecie

I

I
Chociaż do sylwestra
pozostały jeszcze dwa
miesiące, starogardzianie już przeglądają
propozycje, jakie na tę
noc przełomu wieków
przygotowali organizatorzy imprez krajowych
i zagranicznych.

W Dzień Wszystkich Świętych odwiedzamy groby
swoich bliskich.
Fot. Maria Sikora
Prawie wszyscy odwiedziliśmy groby naszych bliskich.
Na starogardzkich cmentarzach ministranci z kociewskich kościołów przeprowadzili kwesty, z których cał
kowity dochód przeznaczony został na zdewastowane
pomniki, których w Starogardzie jest coraz więcej .
- Jest to czas zadumy i refleksji. Wielu z nas chyba-zaJ?Omina, że nasi bliscy odeszli od nas na zawsze.
Swiadczą o tym zaniedbane groby; które zobaczyłam na
cmentarzu - powiedziała nam Izabela Kondzielewska.
(SIK.)

li Akcja Znicz

W europejskich
stolicach

l,_:pOUCJA\

Nad

na starogardzkich drogach
patrole policyjne.
Fot. Maria Sikora

bezpieczeństwem

czuwały

Właściciele miejscuwych
biur turystycznych, którzy
sprzedają te oferty liczą, że
będzie to dla nich udany sezon. Ofert na spędzenie tej
szczególnej nocy jest mnóstwo, ale nie są one tanie.
Większość z nich dotyczy
nie tylko samego sylwestra,
ale kilkudniowych wczasów
zimowych z wieloma atrakcjami takimi jak kulig, ognisko, basen, a także opiekę
nad dziećmi w czasie balu.
Zdaniem właścicieli starogardzkich biur turystycznych, największym zainteresowaniem cieszy się w tym
roku sylwestrowe szaleń
stwo w Paryżu i Londynie.

Aby uniknąć niebezpiecznych wypadków policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Starogardzie Gdań
skim czuwali nad prawidłowym poruszaniem się kierowców po drodze.
Podczas policyjnej akcji Znicz w całej Polsce ponad 30
tys. policjantów sprawdzało stan techniczny pojazdów
i patrolowało drogi. W Starogardzie Gdańskim najbardziej strzeżone były cmentarze,
- Najbardziej tłoczno będzie dopiero po mszach świę 
tych. Ci co nie dostosują się do poleceń policji zostaną
ukarani mandatem - powiedział nam sierż. sztab. Leszek Wysocki z Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Starogardzie.
(SIK.)

Za pięciodniowy pobyt
w stolicy Francji, która to
impreza obejmuje: przejazd
autokarem,
luksusowym
ubezpieczenie, zakwaterowanie w hotelu oraz dwa posiłki dziennie trzeba zapłacić
950 zł od osoby W ofercie tej
przewidziano wspólną zaba wę pod wieżą Eiffla i powitanie Nowego Roku na Polach
Elizejskich. Wyjazd do Londynu w dniach od 29 grudnia 2000 r. do 2 stycznia 2001
r. kosztuje 1200 zł od osoby
Za 900 zł od osoby można
spędzić 6 dni oraz noc syl westrową w Wenecji, zaś do
podobnej imprezy w Rzymie
trzeba dołożyć jeszcze nieco
ponad 250 zł. Żadna z tych
propozycji nie obejmuje balu sylwestrowego. Dlatego ci,
którzy zdecydują się skorzystać z jednej z nich, będą

(aw)

musieli dopłacić do imprezy
w lokalu od 200 do 300 zł od
osoby lub też włączyć się do
zabaw na ulicach miasta.

Nad morzem
lub w górach
Oprócz ofert dotyczących
sylwestra w europejskich
stolicach, w biurach podróży
nie brakuje też propozycji
krajowych. Do najdroższych
te organizowane
należą
w nadmorskich kurortach,
a także na Mazurach.
Dla przykładu, za pięcio
dniowy pobyt wraz z balem
sylwestrowym w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach
trzeba zapłacić 2000 zł za
osobę. Na zdecydowanie
mniejszy wydatek narażą się
wypoczynku
miłośnicy
w górach. Bal sylwestrowy
i pięciodniowy pobyt w Zakopanem, z pełnym wyży
wieniem i zakwaterowaniem
w hotelu, wynosi 590 zł-od
osoby Podobne ceny przewidziano również w Krynicy
··Górskiej. Jeszcze taniej jest
' w Bukowinie Tatrzańskiej,

NEKROLOG, REKLAMA - - - - - --

ś.
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Iwicznie Zdroju oraz na Słowacji.
Tym nielicznym klientom,
którzy noc sylwestrową zamierzają spędzić wygrzewając się w słońcu, biura podróży polecają głównie Tunezję i Egipt. Na tygodniowy

pobyt w tych krajach trzeba
przeznaczyć ok 450 USD.
- Zainteresowanie ofertami sylwestrowymi jest coraz
Klienci jednak
większe.
przeważnie przeglądają katalogi, na kupno jak na razie
decydują się nieliczni - mówi Elżbieta Szymborska,
właścicielka biura turystycznego w Starogardzie. - Sporym zainteresowaniem cieszą się najtańsze oferty
przygotowane głównie z myślą o studentach i młodzieży:
Pod gołym niebem

bem na głównych ulicach
miasta. Decydując się na taką formę spędzenia ostatniego dnia roku, można za fundować sobie powitanie
nowego wieku i tysiąclecia
w Paryżu, płacąc 129 DM,
w Londynie za 160 DM lub
Rzymie za 170 DM. Na podobnego typu dwudniową
imprezę w Wiedniu trzeba
wysupłać 270 zł. Propozycje
te zakładają możliwość dopłaty do balu w restauracji.
,, - Odnoszę wrażenie, że

Dotyczą one spędzenia
sylwestra w największych
stolicach europejskich. Imprezy takie obejmują jedynie przejazd autokarem
o wysokim standardzie,
ubezpieczenie, krótkie zwiedzanie miasta oraz zabawę
sylwestrową pod gołym nie-

DĄBROWSKIEGO

IELKA

TOWAR PRZECENIONY
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tapetyl farby, kasetony,
karnisze oraz wykładziny
dywanowe i pcv

o
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przeznaczają

YPRZEDAŻ

składa

Rodzina.

JROTMANKA

szaleństwa

znacznie mniej pieniędzy.
Czują to również organizatorzy imprez turystycznych,
dlatego przygotowali szereg
ofert specjalnych, upustów
cenowych dla grup zorganizowanych oraz zniżek przy
zakupie biletów do końca
października -wyjaśniła nasza rozmówczyni.
Anna Gniewkowska

~Kg) Okazja

p.

HENRYKA

MIESZKAN IA

większą wagę przywiązywali

ludzie do ubiegłoroczn~:;
sylwestra, na co niewąt1""'"" ~
wie miała wpływ fascynują- •
ca data 2000 - twierdzi E.
Szymborska - Wiąże się to
z faktem, iż na tegoroczne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i okazali
nam wiele życzliwości w trudnych chwilach po stracie
naszego kochanego męża, ojca, teścia i dziadka

li Najpopularniejsze chryzantemy
Przed Dniem Wszystkich Świętych starogardzianie
bardzo licznie odwiedzali kwiaciarnie i stoiska na ba zarze.
'l - Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście chryzantemy - mówi Justyna Nakielska ze starogardzkiej kwiaciarni. - Ludzie kupowali zarówno żywe
kwiaty, jak i sztuczne. Nie brakowało też chętnych do
kupowania gotowych wieńców, wykonanych najczę
ściej ze sztucznych kwiatów.
Aby ozdobić groby naszych zmarłych musieliśmy wydać na ten cel niemałe pieniądze. Za znicze płaciliśmy
od 50 gr do 20 zł, przy czym te ostatnie palić się będą
cztery doby. Znacznie droższe niż znicze były kwiaty:
Ceny chryzantem wahały się bowiem od 3 zł do 25 zt
Tegoroczną ciekawostką były oferowane przez niektóre kwiaciarnie kompozycje z suchych kwiatów przed. stawiające krzyże i serca. Kosztowały 5 zł

Klienci przeważnie przeglądają katalogi z sylwestrowymi ofertami, na kupno jak
na razie decydują się nieliczni - mówi Elżbieta Szymborska, właścicielka biura turyFot.AnnaGniewkowska
stycznego w Starogardzie.

~
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OGŁOSZENIA

DROBNE W INTERNECIE WWW.GRATKA.PL

piątek

Kociewski

3 listopada 2000 r.
FORD

Fiesta, XR2i,
1993 rok, 058/532-18-50
ciągnik,

LIAZ

tel.

058/624-33-21

OPEL Astra kombi. 1, 7
EKSPEDIENTKĘ

do
i wę
dlin. Wymagania: znajomość kasy fiskalnej, aktualna książeczka zdrowia. Zakład Drobiarski
,,Gil- Drob" Bałdowo k.
Tczewa, 058/532-29-87
10.00- 14.00
KIEROWCĘ- mech:nika
kat. B, C, E do Zakładu
Drobiarskiego. Wymagania: staż pracy, dyspozyk.
Bałdowo
cyjność.
Tczewa, 058/532-29-87
10.00- 14.00
sprzedaży mięsa

MASARZV-

doświadczo

D, 1992, 15.900, 0502597-549

POLONEZ, 1980 r., 1,5
benz., 2500 zł, przerobiony na Caro, AF, CZ,
siedzenia,
kubełkowe
stan dobry, tel. (0501)7724-19, (058)300-59-16
POLONEZ, 1980 r., 2000
zł,

1,5 benz./gaz, CZ, tel.
(0501)77-24-19,
(058)300-59-16

POLONEZ, 85 r., stan
db, tel. 682-97-95

VW Passat, kombi, 1,6

Jaan.
nafoliowanie.
prawa,
Wrzeszcz 058/34412-81, Kościuszki 8,
Orunia 058i309-0251, Trakt św. Wojciecha
223; Gdynia 058/62049-77, Kapitańska 4; Elbląg 055/234-57-09,
Metalowców 1; Kwidzyn 055/279-28-12,
3; Słupsk
Piękna
059/842-51-80, Przemysłowa 128, Starogard Gd. 058/561-4415, Jagiełły 7

AUTO-

Szyby

Sprzedaż, montaż,

TCZEW , M-4, wysoki
I
standard,
058/533-85-05

piętro,

ATRAKCYJNA

działka

z lasem, 1,90 ha, możli
wość budowy domu,
miejscowość ekologiczna, cena do uzgodnienia,
(058)588-42-09,
tel.
(0606)30-25-37
DZIAŁKA 1,12 ha z prawem do zabudowy, blitel.
Lęborka,
sko
(059)861-52-13,
(0604)21-08-13

,,Pomoc Wzajemna"
562-73-10

1· bieżnikowane.

Felgi, kołpaki,
wulkanizacja,
komputerowe wy-

ZIEMIA pod

zabudowę

posesjf, dobre warunki
lokalizacyjne, tel. 68307-96

referencje,

684-99-12

CZYSZCZENIE,
farbowanie
odzieży

wykładzin,

Uczciwa, ciężka praca za
duże pieniądze, wykształcenie średnie, wiek
30- 50 lat, 058/687-71-61
dla
CHAŁUPNICTWO
każdego! Praca w domu.
Informacje listowne lub
telefoniczne Waryńskie
go 8/11, 00-631 Warszwa /0-22/ 825-69-57,
0601/359-617,
0601 /359-618

stan bdb, cena do uzgodnienia, tel. (058)563-9031 , (0608)21-12-88

058/681-91-76

POSREDNICTWO
,,Pomoc Wzajemna"praca, 562-73-10

· SZUKAM PRACY
FAKTURZVSTKA, 25 lat,
.zona, podejmie
zaraz, tel. 683-

d0
pr

09-!jJ
MANIKIURZVSTKA podejmie pracę w gabinecie kosmetycznym (lub
współpraca),

własny

sprzęt

i akcesoria, przepaznokci, tel.
683-09-87
MŁODY, 22 lata, ambitny, podejmie każdą pracę, malowanie, cekolowanie, tel. (0606)50-8345 Tczew, Wojska Polskiego 2/3
dłużanie

00 powypadkowe, rozbite,
(058)556-96-25, 0-604846-202

DAEWOO Tico, Fiat Cinquecento, za gotówkę,
058/561-39-78,
0605/409-882
PO WY P_A OK OWE
uszkodzone, zachodnie,
671-59-62, 0604/088964!

RENAULT 19, Clio, za
gotówkę,

058/561-11-72,
0605/409-882

VW Golf, Ford, za gotów058/561-39-78,
kę,
0605/409-882

WSZVSTKIE powypadkowe, zniszczone,
058/531-28-56,
0602/65-32-88

AUTO! Glas!
Sprzedaż,

montaż.

Tel. cały kraj 94-49;
Tczew 532-01-80;
Malbork 055272-82-99; Bytów 059/822-32-60,
Grudziądz

FIAT 125, 84 r., stan db,
800 zł, tel. 687-00-81 lub
683-08-81
FORD Escort, 1,8 diesel,
1996, 058/588-31-57

(12 ton, plandeki), 0604244-490, (058)673-82-60

056/463-84-97; Kościerzyna 686-5806, 686-26-42; Starogard -Gd. 775Słupsk
14-99;
059/842-50-29

LOKAL 35 mkw., wynaj-

DŁUGI,

mę na biuro lub inne cele
na terenie Kolbud, tel.
(058)682-62-43

058/307-12-16, 058/307-

KONTENERY magazynowe i biurowe,

BYTONIA 3,5 ha ziemi
sprzedam, 058/588-3237
GOWIDLINO 3000 mkw,
budowloano- rekreacyjna- położona nad jeziorem, tel. 0601 /683-764,
684-78-17,
KALISKA, działka budowlana 5300 m kw.,
niedaleko lasu, tel.
(058)588-95-53
MIŁORADZ 4 pokoje,
120 m kw., garaż, dział
055/271-14-64,
ka,
0605/401-150
POMLEWO k. Przywidza, działka budowlana,
13 zl/m kw., piękne okolice, bdb dojazd, tel.
(0608)26-23-66

Frania,
oraz bojler
elektryczny, 1400 W, 80
I, używany. w stanie dobrym, 200 zł, tel.
(058) 775-40-64

PRABUTY 11 ar, zabudowania, 055/27827-66

Stegna zaprasza, szkolenia, wesela, andrzejki,
sylwester, 055/247-7237, 055/247-72-57

Chłodnicze- sprzedaż
1 serwis.

BALTICON

PRALKA

duża

używana

BAŁTYK

w centrum, działka budowlana 500 m kw,
(058)531-35-47,
(0602)340-392

TCZEW centrum, dom
220 m kw., na działce
1800 m kw., z magazyprodykcyjnymi
nami
o pow. 220 m kw., sita,
woda, gaz, tel. 532-2737
TCZEW działka budowlana, 1500 nm kw, cena
35.000 zł, 058/531-6073, 0604/908-514

testy
alergiczne

pianką krylaminową
logiczną,

eko-

z atestem oraz

wdmuchiwanym w izolację

powietrzną,

tel.

GINEKOLOG

daszy, 0602/598-501

zabiegi 0605/389-680

tel.

SHAR- pei (058)676-02- .,..
58

Obrońców

Wy-

10 m 4 od
do

piąt-

058/682-29-7 4,

ny!

hurtownia,
Reda, Derdowskiego,
0605-276-052
ZBOŻE

0604/874-874,

POŚREDNICTWO
AMSTAFFY 058/531-6696, 0603/089-017

,,Revimed" Gdańsk ul.
Hallera 1, tel. 763-1044, 8.00- 20.00 sobota
10.00-14.00

(058)683-90-07,
(034)314-23-30

paszowe, tel.
684-50-40

SPRZEDAM

Centrum
MedycznoRehabilitacyjne,

ce-

ŁUSZCZVCA:

KREDYTY

Vilalex, porady prawne, pisma procesowe,
reprezentowanie
przed sądami i urzę
dami, tworzenie statutów, rejestracja spółek
spółdzielni i fundacji,
ściąganie wierzytelności, Pruszcz, Woj. Polskiego 18, 058/68232-44 pn.- sob.

GOTÓWKOWE

681-15-61

BOAZERIE, deski

podło

ut. żwirki 38

ul. Kościuszki 34d
tel. 775 07 IO ~

MALARSKO· szpachler058/683-50-06,
nie,
0501 /50-91-36

MALOWANIE, kafelko-

I

,.:,

za

058/684-91-27

I

gipso-

, Pruszcz, Wita Stwosza 3, poniedziałek
17.00- 18.00, środa
15.00- 16.00, badanie
czynności płuc, spirometria, 0606/632-616

USŁUGI

ogólnobudowlane, sufity podwieszane, tynki, płytki,
Kartuzy, 0502/13-2090

OWCZARKI Kaukazkieszczenięta rodowodowe,
sprzedam, 0603/271-159

Tygodnik Lokalny - kupon
uprawniający

Pakiet nr 3

PIANINA,
fortepianykupujemy!

tonę.

MASTINO napolitano,
psy obronne, rodowodowe, szczenięta, tel.
(058)561-28-96,
(0502)20-95-72

internista, Marta
Gronkiewicz

'

0601 /67-40-17

ABSOLUTNIE olchę
buk, dąb, drewno tarkupię,
taczne
0502/241-760

.Techcom"
PTH
(058)305-71-32,
(058)328-58-89

SPECJALISTA
chorób płuc

posadzki,

dluTel.

Gdańsk

470,-

(024)262-03-07

0602/313-428

wnętrz,

transport. 561-

dąb-

kupię.

341-52-40

lampy,

TYNKI,

0602/649-871 , 561-10-

sprzedaż,

Locoodbiorca oferuje

SOLARIA,

cekolowanie,
wanie,
O5 8 I 5 3 1 - 4 9 - 5·4 ,

kolowanie, kompleksowe

żwir

BUK, olcha,
życa

44-00

Dorota Czerwińska,
czynne od poniedział
ku do piątku, 10.0018.00 Pruszcz, ul.
Grunwaldzka 93 B,
(obok zajazdu Jawor),
683-24-69

532 82 JO
Starogard Gd.

skie, rygipsy- kafelkowa-

562-58-89

PRAKTYKA
stomatologiczna

teł.

Gdańsk

CZARNOZIEM torf
CZARNOZIEM

Tczew

ul. Rajska 14A
tel. 305 77 77

skutecz-

nie! 032/27-670-27

-w 48 godzin
• do 5 tys. zł
bez poręczyclela

,,Pomoc Wzajemna"562-73-10

BA2ANTY łowne, dorosłe,

gowe, listwy, 058/34254-31

KANCELARIA
Prawna

SILNIK elektryczny 16
kW, sztaplarka z silnikiem diesel, udźwig 2 tony, tel. 681-22-48
WIKLINA-

choinek sztucznych.
Najniższe

SIATKA ogrodzeniowa PCV- 4,10,- ocynkowana, słupki ogrodzeniowe. Przywidz
tel./ fax, 058/682-5138

RÓŻNE

KREDYTY,

najniższe

oprocentowanie, Tczew,
(058)777-00-57

NA WampirycznoAndrzejkową noc --,
z atrakcjami zapraszamy do Pensjonatu „Golf" w Maleninie
dnia 25. 11. 2000.
Bilety do nabycia
w terminie do 1O. 11.
2000. Nr telefonu
058/536-94-60

dla osoby fizycznej

bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 20 słów
DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

do jednego

PROSZĘ WYPEŁNIĆ
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ANGIELSKI

0605/588-730

I ___ I __ I___ I ___ I __ I __ I___ I ___ I __ I___ I ___ I __ I __ I___ I ___ I __ I___ I ___ I

i nazwisko

Infonnujcmy naszych czytelników, że na pocztach
i u listonoszy można zamówić •. Dziennik Bałtycki"

Wydanie codzienne:
prenumerata miesięczna 26 zł,
prenumerata kwartalna 78 zł.

I

infolinia O 80015 00 26.

telefon

L__ _I___ J_ __ L __I __ I ___ I __ _I __ I ___ I __

l___L__J ___ L__L__J___L__L__L_l

CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

podpis

WSTAW KUPON

Vii'RZUĆ KUPON DO f1HEBH!SKłEJ

W LOKALJ',HfM

SKft.tY~~ł

ilB

sum.ZE OGtOS?Eri!

• pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń
• 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

R-14043/A/5

I ___ I __ I___ I___ I ___I __ I___ I ___ I __ _L__J___!___L__l

I -- '--- I ___ I -- I -- I ___ I ___, -- ,___ I ---I -- I -- I --- I ___ I -- I___ J_ __ I

_I __ _I __ I___ I ___ I __ _I __ I___ I

PR,.JiSUJ KUPOrv, POCI..TP
• pod adresem lokalnego biura oglosz~ń

do domu.

I

l_ __ L__ J___ I ___ I __ I __ I___ I ___ I __ I___ 1___ 1___ I __ I___ I ___ I __ I __ I ___ I __ I __ I___ J___ L

L___I___ ,___ I ___, -- ,___ I ___ I --

nr dowodu osobistego

.k
oi.ielll\~~- teraz codziennie w Twoim domu.

I

L_.L.LL_J __ L_L_L __ L_L __ l ___l __ j_ __ 1___ L__ J___ j_ __ l ___ l __ J___ 1__ _L__J___ L_L __ L__ J_

adres lub telefon kontaktowy:
imię

Prenumerata

Bezpłatna

SCHODY sosnowe, bukowe, tralki, poręcze,
stupy, boazeria, listwy,
tel.
Gd.,
Pruszcz
(058)683-17-76

15.00- 20.00,

ku

kręgosłupa,

l_ __L__ I___ I_ I ' I

dostawą

PSZENICA paszowa, 5
ton, tel. 682-97-95

Jurkiewicz
ul.

jomb, 24 szt., 20
tel. (058)683-54-

39

KOMPLEKSOWE
leczenie otyłości,
terapia bólów

PRODUCENT

radztwo majątkowe,
wyceny nieruchomości 562-45-88 dni po18.00wszednie
20.00

treść:

ogłaszaj się!

Pre11umerata z darmową

Maria

zł/szt.,

0603/433-382

adres

Balt1'"''

STOMATOLOG

poniedziałku

remonty, ocieplenia pod-

GEODEZYJNE, do-

63

683-47-75

OGÓLNOBUDOWLANE

Promocja!

wykończenia,

17.00-18.00,

brzeża

mieszkalnych,

płyt

poniedziałek- środa

058/681- 74-97

poddaszy- styrosypkim,

przyjęcia

A. Wasik, Pruszcz,
Wita Stwosza 3,
(w aptece), wtorek,
14.30czwartek,
17 .00, tel. 0603/2418-82

sypkim

DOCIEPLANIE budyn-

MONTAż

ul. Wita Stwosza 3,
pon. 15.00- 17.00,
środa 16.00- 18.00,

domów

POSREDNICTWO

wych, kafelkowanie, ce-

ALERGOLOG
Hanna
Michniewicz
Odyniec

OCIEPLANIE

,,Pomoc Wzajemna"praca, 562-73-1 O

- Gdynia, Warszawa,
(058)663-00-79, 0605-05-13-28

RUMIA

(Pulaskiego)działka 452 m kw., 28 $/
mkw., 0604-863-809
Gd.,
STAROGARD
mieszkanie 3-pokojowe,
sprzedam, 1250 zł/
mkw, 058/562-70:53

handel, odzysk,

ków

SPRZEDAM

BADANIA
kierowców,
wszystkie
kategorie, EKG,
gabinet
internistycznokardiologiczny

tel.

44-17

ścian,

TCZEW, przy deptaku

POŚREDNICTWO
,,Pomoc Wzajemna"
562-73-10

TRANSPORT ciężarowy,

Sulęczyno,

PŁYTY

Pruszcz, Konwaliowa
3, (obok przedszkola
nr 3) EKG,

Mściszewice,

styropianem

tapicerki
meblowej,
solidnie,
tel. 682-17-31,
0501/774-102

058/682-85-68
,,Tc1nix••

Jaskowski, Golica,

Elżbieta

SafaderCzechowska

058/685-00-30, 058/681-

CZYSZCZENIE
Karcherem,
dywanów,

pianem

gowo,

sław

nowe
(3590,-), używane (od
gwarancja,
400,-),
gratis,
transport
341-52-40
Gdańsk
Gdynia 627-06-68

wewnętrznych

62-16

SILNIK 240 D, typ 123,

DŹWIG na Jelczu, 10
ton, 1989 rok- sprzedam,
tel. 0608/396-028

ważanie kół. Łę

pospółkę, Włady

gm.

Lubiewo, ul. Szkolna
1o, 682-69-97

PRACOWNIKÓW

A-11, skrzynia,
plandeka (nowa), silnik
bdb, kabina, skrzynia do
remontu, zarejstrowany,
bez badań technicznych,
tanio, tel. 682-54-57

i bloczków na Kaszu -

sek i

PIANINA,

SPECJALISTA
chorób

pustaków

wytwórnia

83-321

skórzanej

diesel, 1987, 7600
058/587-85-07
ŻUK

NAJSTARSZA i solidna

bach, plus transport pia-

nych, do przetwórstwa
mięsa drobiowego. ,,GilDrob" Bałdowo k. Tcze058/532-29-87
wa,
10.00- 14.00
MISTRZA przetwórstwa
mięsnego, staż min. 5 lat
przyjmie od zaraz zakład
drobiarski Bałdowo k.
Tczewa, 058/532-29-87
10.00- 14.00
MUi11;7Y, (058)67204-:. , ,13-508-378

zł,

tanio,

solidnie,

gwarancja,

POŚREDNICTWO

OPONY
nowe, używane

BLACHARSTWO, dekarstwo,

P8ZEŚUJ i'AK:SfiM
• do lokalnego biura ogłoszen
• do gdańskiego biura ogłoszeń

fax (058) 300-35-08

I

•

piątek

3 listopada 2000 r.

Sport
Po przerwie

W skrócie

■

Przyjeżdża Włókniarz

~

I
Zwycięzcą

turnieju innowy sezon szachowy w Spół
dzielczym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie" zo·augurującego

stał Stanisław Kłopo

tek.
W imprezie pod nazwą
2000" wystartowało
20 szachistów. W czternastoosobowym finale A klasą dla siebie był aktualny
mistrz SM „Kociewie" Staktóry
Kłopotek,
nisław
s tracił zaledwie - 0,5 pkt
i z dorobkiem 12,5 pkt zajął pierwsze miejsce. Drugą lokatę wywalczył jego
brat Łukasz (10,5 pkt),
a trzeci był Kazimierz Laskowski (9,5 pkt). Z takim
samym dorobkiem punktów turniej zakończył Artur Zmysłowski, który za „Jesień

Wojciech Wesołowski jest jednym z wyróżniających
się siatkarzy Ambera.
Fot. Tomasz Rogalski
SIATKÓWKA. Kolejnym rywalem pierwszoligowej

Ambera Starogard będzie Włókniarz Bielsko- Biała. Mecz pierwotnie miał być rozegrany
w Bielsku, ale z powodu remontu hali działacze
Włókniarza poprosili o przeniesienie go do Starogardu. Ciekawe czy gospodarze po raz kolejny zafundują kibicom pięciosetową batalię, czy uporają
się z rywalami szybciej. Spotkanie rozegrane zostanie jutro o godz. 18 w hali Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Zblewskiej.
drużyny

jął czwartą pozycję.

- O

PIŁKA NOŻNA. Piłkarze Wierzycy Starogard w nie-

REKLAMA _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(/)u ~
p R

~ ·

HURTOWN IA

-~

o

FARB I LAKIERÓW

<(

0"1Ro

o MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
0

oferuje

Apel prezydenta do
1

port w Starogardzie
rozwija się bardzo dobrze. Jednak większość klubów przeżywa kłopoty finansowe. Prezydent Starogardu zwraca się z apelem
o pomoc do starogardzkich
firm i mieszkańców miasta.
,,Ja 'prezydent Starogardu, sympatyk sportu, chęt
nie go uprawiający przez
do wszystkich mieszkań
miasta,
naszego
ców

Piotr

Cieślak,

rogardzkiego Publicznego
Gimnazjum nr 1, który
zdobył 4 pkt na 5 możli
wych.
Trzej czołowi zawodnicy
finału A otrzymali nagrody. Przyznano również
specjalne wyróżnienia Michałowi Kaczmarczykowi

pieniąd

ZAPRASZAMY
STAROGARD GD., UL. ZIELONA 20

szczególności

do prona naszym terenie działalność gospodarczą, o wspieranie, w miarę
swoich możliwości, rozwoju
sportu w Starogardzie".
Jest to fragment listu,
który prezydent Stanisław
Karbowski wysłał do ok. 40
starogardzkich firm z proś
bą o pomoc starogardzkim
klubom sportowym. Inicjatorem pomysłu był Janusz
Paturalski, prezes Staroa w

wadzących

gardzkiego Klubu Sportowego. Starogardzcy koszykarze i siatkarze występują
w I lidze. Istnieją zespoły
piłki nożnej i piłki ręcznej
dziewcząt. Sukcesy odnoszą
bokserzy i kickbokserzy Intensywnie rozwija się jeź
dziectwo. W klubie Agro
Kociewie trenują przedstawiciele głównie sportów indywidualnych.
- Widzimy szansę promocji miasta przez sport -

Fot Tomasz Rogalski

(najlepszy wśród roczników 1986-89) i Michałowi
(najlepszy
Grzybkowi
1990
wśród roczników
i młodszych). Obaj są
uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Starogardzie.
(toro)

powiedział nam Stanisław
Karbowski. - Wiele wysiłku
wkładamy w przygotowanie
bazy sportowej. Przykłada
mi mogą być m.in. budowa
hali sportowej na stadionie
im. Kazimierza Deyny oraz
modernizacja boiska przy
ul. Harcerskiej. Wspomagamy również finansowo rozwój sportu młodzieżowego
w starogardzkich klubach.
Potrzeby są jednak duże.

(WŁA)

r

PPU „Ola" sp. z o.o.

są

·-

•

NIETYPOWE WYMIARY
I KSZTAŁTY
nie

Konto

;

dla nas problemem

83-260 Kaliska, ul. Długa 3, tel.lfax (0-58) 58-89-267, pon.-pt. 7 .00-15.00
R-12548/A/1152

mistrz Starogardu sprzed

e na sport

EKLAMA

TRANSPORT GRATIS
RABAT - PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH

TEL. 562-40-71

pojawił się

przedsiębiorców

Potr ebne

całe życie, apeluję gorąco

* KOMPUTEROWY SYSTEM KOLOROWANIA
FARB EMULSYJNYCH I FTALOWYCH
* KOMPUTEROWE DORABIANIE
LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH
* PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
* TYNKI OZDOBNE * STYROPIAN
* SYSTEM DOCI PL Ń

na turniej syna. Zapowiada się
więc kontynuacja szachowych tradycji - powiedział
nam Grzegorz Gańcza, sę
dzia zawodów.
W finale B, tzw. pocieszenia zwyciężył Remigiusz Wojnarowski ze sta-

Bartosz Górnowicz, licealista z Bolesławowa, który urwał po
0,5 pkt Laskowskiemu
i Zmysłowskiemu. Po dłuż
szej przerwie do szachownicy zasiadł Piotr Cieślak,
który kilka lat temu był
Starogardu.
mistrzem

·- - Trzeba wygrać

(toro)

Przyprowadził też

postarał się

(toro)

dzielę podejmować będą na własnym boisku drużynę
Stolema Gniewino. Po porażce na wyjeździe 2:0
z Radunią Stężyca gospodarze będą chcieli z całą
pewnością powalczyć o trzy pkt. Tym bardziej, że aktualny rywal jest w zasięgu starogardzian. Z dorobkiem 23 pkt zajmuje 11 pozycję w tabeli i wyprzedza
o jedno miejsce Wierzycę (22 pkt). Zapowiadają się
więc duże emocje. Spotkanie rozpocznie się o godz.
11. Cena biletu wynosi 3 zł. Młodzież ucząca się i kobiety wchodzą bezpłatnie.

dużą niespodziankę

Po dłuższej przerwie na turnieju
kilku lat.

Biuro w Gdańsku, ul. Podkarpacka 21 (wejście od Góralskiej), tellfax (058) 342-41-68, pon.-pt. 10.00-17.00
Biuro w Starogardzie Gd., ul. Sobieskiego 7, tel. (058) 56-116-52, pon.-pt. 9.00-16.00
R· 15235/A/24
ściana

, torym y
y
sercu dobro starogardzkiego
sportu oraz są w stanie ten
sport finansowo wspomóc po
dajemy nr konta:
Big Bank GDański S.A. I Odział
w Starogardzie Gdańskim
nr 11602026-66002002 z dopi
skiem „Darowizna na sport
pierwszoligowy w Starogardzie
Gdańskim"

dach

B
L

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

Blachodachówki

tel /0 58/ 778 44 44, fox /0 58/ 778 44 55

Blachy trapezowe

e-mail: balex@balex.com.pl

Profile zamknięte

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 7 4 90
Oddział Słupsk _ul. Dwemickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 ~ 3~ -- Belki zetowe

Producent płyt warstwowych
z rdzeniem styropianowym

,
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